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1. Administrerende direktørs anbefaling 

I saken gis en redegjørelse for Sykehuspartner HFs pågående og planlagte arbeid innen 

informasjonssikkerhetsområdet, med utgangspunkt i eksisterende utfordringsbilde.  

Informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring er et prioritert satsningsområde både 

for Sykehuspartner HF og i foretaksgruppen forøvrig. Det har den senere tid vært rettet 

oppmerksomhet knyttet til sviktende tilgangsstyring for ekstern leverandør og dataangrep 

mot regionen. Administrerende direktør er opptatt av at pasienter, ansatte og samfunnet for 

øvrig kan være trygge på at personopplysninger håndteres på en forsvarlig måte og i tråd 

med lov, forskrift og retningslinjer. Denne saken redegjør for hvordan Sykehuspartner HF 

håndterer eksisterende utfordringsbilde, både for å sikre at påpekte svakheter lukkes, og 

videre for å styrke Sykehuspartner HF som organisasjon, fagmiljø og ivaretakelse av 

ansvaret innen IKT-sikkerhet i regionen. 

Det innstilles på at styret tar saken til etterretning. 

 

2. Faktabeskrivelse 

2.1 Formål 

Dette dokumentet redegjør for Sykehuspartner HFs arbeid med forbedring av 

informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring i eksisterende driftsmiljø. Saken 

beskriver målbilde og prioriterte tiltak for å adressere gjeldende utfordringsbilde, samt 

planverk og strategi for gjennomføring. Saken bygger på tidligere styresaker 045-2017 og 

055-2017, og er et viktig grunnlaget for videre infrastrukturmodernisering. 

Saken vil dekke følgende forhold: 

- Hvordan Sykehuspartner HF svarer ut funnene i PwCs rapport1 og vedtak fra 

foretaksmøte for Sykehuspartner HF 31. mai 20172 

- Målbildet for et tilstrekkelig og hensiktsmessig informasjonssikkerhetsnivå i 

eksisterende driftsmiljø, i påvente av modernisering 

- Hvordan Sykehuspartner HF håndterer eksterne leverandører i eksisterende 

driftsmiljø på en trygg og sikker måte 

2.2 Avgrensning og rammebetingelser 

Som fellestjenesteleverandør i regionen er Sykehuspartner HF avhengig av samarbeid med 

helseforetakene, Helse Sør-Øst RFH og leverandører for å lykkes, samt at arbeidet innen 

helhetlig styring av informasjonssikkerhetsområdet i regionen fortsetter. 

Tiltak innenfor helseforetakenes eget ansvarsområde er ikke tatt med i denne saken. 

Forhold rundt informasjonssikkerhet i modernisert plattform er ikke beskrevet i saken. 

 

Erfaringer fra dataangrepet januar 2018 er innarbeidet i målbilder og planverk, men 

detaljene rundt angrepet er ikke eksplisitt redegjort for i denne saken. 

                                                           
1 https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2017/20170628/077-2017%20Vedlegg%201%20-

%20HS%C3%98%20FY%202017%20-%20Rapport%20iMod%20v%201.0.pdf 
2 https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foretaksm%C3%B8ter/2017/20170531-
1000%20Protokoll%20(forel%C3%B8pig)%20%E2%80%93%20Sykehuspartner%20HF.pdf 
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2.3 Bakgrunn og utfordringsbilde 

Styret har gjennom flere saker blitt gjort kjent med utfordringsbildet Sykehuspartner HF og 

foretaksgruppen står overfor på informasjonssikkerhetsområdet. I dette avsnittet redegjøres 

kort for hovedelementene i dette. Oppsummert har en kombinasjonen av historiske, 

teknologiske, organisatoriske og styringsmessige faktorer bidratt til dagens situasjon.  

2.3.1 Pwc-rapporten og vedtak fra foretaksmøte 31. mai 2017 

Ekstern gjennomgang av programmet for modernisering av IKT-infrastruktur (iMod) utført av 

PwC3 har påpekt viktige forbedringsområder innenfor styring og implementering av 

informasjonssikkerhet i regionen. Funnene i rapporten er oppsummert i punktlisten under, 

der funn 1, 2 og 7 adresseres i denne saken. Funnene 3, 4 og 5 er verifisert lukket i/etter 

rapporten, mens 6 og 8 er utenfor rammene for denne saken.  

1. Sykehuspartner HF har ikke tilstrekkelig kontroll på tilgangsstyring 

2. Sykehuspartner HF har ikke tilstrekkelig sporbarhet på tilganger til helseopplysninger 

3. Hvilke tilganger er blitt tildelt personell tilknyttet kontrakten? 

4. Har tilganger blitt misbrukt? 

5. Har personell tilknyttet kontrakten aksessert helseopplysninger? 

6. HPN/ESN har så langt ikke kunnet dokumentere at det foreligger 

databehandleravtaler med samtlige underleverandører som oppfyller kravene i 

avtalen med Sykehuspartner HF 

7. Systemet for gjennomføring av risikovurderinger har ikke fungert som en effektiv 

kontrollmekanisme 

8. Sentrale informasjonssikkerhetsrisikoer knyttet til ESN-kontrakten er ikke blitt 

tilstrekkelig vurdert 

 

I foretaksmøtet 31. mai 2017 fikk Sykehuspartner i oppdrag å  

«Utarbeide en plan for styrket tilgangsstyring og en bedre metodikk for risiko- og 

sårbarhetsanalyser. Planen skal ivareta informasjonssikkerhet og personvern 

innenfor lovmessige krav samt de nye EU-personvernkravene (GDPR).»  

2.3.2 Risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT 

Som foreslått i sak 055-2017 har Sykehuspartner HF utarbeidet en beskrivelse av dagens 

driftssituasjon innen IKT, med en tilhørende vurdering av risiko4. Risikovurderingen peker på 

behovet for å standardisere og modernisere applikasjoner og infrastruktur, forbedre 

livssyklushåndtering av tjenester og plattform, implementere arkitekturmålbilder, samt å 

forbedre tjenestestyring og prosessetterlevelse. 

2.3.3 Dataangrep 

Sykehuspartner HF ble i januar 2018 varslet av HelseCERT om et pågående dataangrep, 

som også utnyttet sårbarheter i eksisterende plattform som en del av angrepsvektoren. 

Erfaringene fra denne hendelsen har resultert i nye tiltak, og har også fått konsekvenser for 

prioritering og gjennomføring av allerede igangsatte aktiviteter. 

                                                           
3 https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170628/077-
2017%20Vedlegg%201%20-%20HSØ%20FY%202017%20-%20Rapport%20iMod%20v%201.0.pdf  
4 Se styresak 033-2018 

https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170628/077-2017%20Vedlegg%201%20-%20HSØ%20FY%202017%20-%20Rapport%20iMod%20v%201.0.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170628/077-2017%20Vedlegg%201%20-%20HSØ%20FY%202017%20-%20Rapport%20iMod%20v%201.0.pdf
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2.3.4 Ny personvernforordning GDPR 

I mai 2018 inntrer EUs personvernforordning GDPR (General Data Protection Regulation) 

som norsk lov. Sykehuspartner HF berøres av lovgivningen både som ansvarlig for egne 

ansattes persondata, samt som databehandler for pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst. Den 

nye loven vil erstatte dagens personopplysningslov, og innebærer skjerpelser av regelverket 

på flere områder. En svært viktig endring i ny forskrift er prinsippet om solidaransvar, hvor 

Sykehuspartner HF kan holdes selvstendig rettslig ansvarlig og erstatningspliktig ved feil i 

den elektroniske databehandlingen som virksomheten utfører på vegne av de 

behandlingsansvarlige helseforetakene. I sum medfører forordningen en økt risiko for at 

Sykehuspartner HFs ledelse og styre kan ansvarliggjøres for feil som medfører tap av 

konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet.  

Lovverket introduserer nye plikter for både Sykehuspartner HF og helseforetakene for blant 

annet avvikshåndtering, krav til dokumentasjon, innebygget personvern og utarbeidelse av 

personvernkonsekvensvurderinger. Kravet til dokumentasjon medfører også en plikt til å 

holde en komplett, uttømmende oversikt over all elektronisk databehandling. 

2.3.5 Krav til informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring 

Informasjonssikkerheten i regionen blir ikke bedre enn det svakeste ledd, og Sykehuspartner 

HF har en viktig rolle i å identifisere og følge opp krav til informasjonssikkerhet, personvern 

og tilgangsstyring i driftsmiljøet. Det er behov for tydeliggjøring av Sykehuspartner HF sin 

myndighet på dette området. 

2.3.6 Tjenesteutvikling og modernisering 

Sykehuspartner HF skal tilby fremtidsrettede tjenester som understøtter helseforetakene og 

pasientbehandlingen. Foretaksgruppen skal ta i bruk nasjonale fellesløsninger, fremme 

innovasjon og digitalisering og følge den teknologiske utviklingen innenfor helseområdet. 

Mulighetsrommet som ligger i å transformere helsesektoren ved bruk av hensiktsmessig 

teknologi er både ønskelig og nødvendig for å møte utfordringene morgendagens 

helsevesen vil stå overfor, og Sykehuspartner HF skal understøtte denne utviklingen i 

regionen. 

2.3.7 Utvikling av Sykehuspartner HF 

I tillegg er Sykehuspartner HFs arbeid med forbedret informasjonssikkerhet og personvern 

forankret i en tydelig ambisjon om å bli ledende innen dette området. Både Oppdrags- og 

bestillerdokument 2018, Sykehuspartner HFs målbilde og mål, og interne prioriteringer viser 

til dette.  

Gitt de samlede utfordringene innen informasjonssikkerhet og personvern, herunder stor 

etterspørsel etter sikkerhetspersonell i arbeidsmarkedet, kan det bli behov for særskilte tiltak 

for å sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet innen dette området. 

2.4 Beskrivelse av status, målbilde og plan for gjennomføring 

Håndteringen av utfordringsbildet i eksisterende driftsmiljø er inndelt i flere tiltaksområder. 

Nedenfor redegjøres for status, målbilde og plan for seks tiltaksområder. Beskrivelse av 

applikasjonssanering- og konsolidering og infrastrukturmodernisering er ikke en del av 

denne saken. 
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2.4.1 Tilgangsstyring 

Sykehuspartner HF har i flere år jobbet med tekniske- og prosessuelle forbedringer innen 
tilgangsstyring og har siden PwCs funn i juni 2017 forsterket fokuset på kultur, holdninger, 
prosesser og rutiner. Implementerte forbedringer er styrking av Access Management-
prosessen, med tilhørende verktøy for flertrinns godkjenning av tilganger (innført oktober 
2017). Det er innført passordhvelv for bedre sikring av administratorpassord, i tillegg til 
skjerping av rutiner og retningslinjer. Det utføres jevnlig ryddinger og revisjoner på 
tilgangsområdet. 

Målbildet for tilgangsstyring er at vi skal ha trygg og sikker tilgangsstyring innen IKT i 
regionen, og at ansatte, pasienter og samfunnet for øvrig skal være trygge på at tilgang til 
personopplysningen håndteres forsvarlig. Sykehuspartner HF er ansvarlig for tilgangsstyring 
og skal selv ha utøvende kontroll på at tilganger gis i henhold til lov, forskrift og gjeldende 
retningslinjer.  

Den valgte strategien for forbedret tilgangsstyring bygger på entydig indentifisering av 
brukere, autentisering, autorisering, sporbarhet og uavviselighet. Autentisering betyr å 
verifisere en påstått identitet før det gis tilgang til et informasjonssystem. Autorisering betyr å 
verifisere hvilke rettigheter en bruker har i informasjonssystemet. Sporbarhet innebærer at 
informasjonssystemer etableres slik at det er mulig å finne tilbake til informasjonens 
opprinnelse, når og av hvem informasjon har blitt endret, og til hvem og når det har blitt gitt 
innsyn. Uavviselighet innebærer at en handling eller et informasjonselement er uendret 
(informasjonsintegritet) og at endringer kan knyttes til en bestemt identitet. 
Leverandørtilganger og utvidede tilganger prioriteres i gjennomføringen av arbeidet.   

I tråd med valgt strategi er det identifisert en rekke kapabiliteter (sikkerhetsevner) som skal 
etableres eller forsterkes i dagens miljø. Hver kapabilitet vil bidra til styrking av ett eller flere 
av områdene i strategien.  

Det planlagte forbedringsarbeidet innen tilgangsstyring er delt mellom applikasjonstilganger 

og infrastrukturtilganger, og videre mellom ordinære og utvidede tilganger. På 

applikasjonssiden jobbes det med automatisk tilgangsstyring i kliniske systemer, der 

ibruktakelse for DIPS gjennomføres i takt med RKL/Regional EPJs planer. Det innebærer at 

alle helseforetak vil benytte løsningen ila 2018. I tillegg utvikles og innføres en 

selvbetjeningsportal for bestilling, godkjenning og oversikt over brukertilganger, som også vil 

sikre automatisk tildeling av godkjente tilganger så langt dette er mulig og forsvarlig. Med 

gjeldende implementeringsstrategi vil løsningen være innført til alle helseforetak ila Q1 2019. 

For infrastrukturtilganger prioriteres bedre sikring av utvidede tilganger for leverandører og 

egne ansatte. Det er igangsatt aktiviteter for å utvide bruken av privilegert tilgangsstyring 

(PAM), videreutvikle driftsarbeidsflater, forbedre leverandørportalen for ekstern tilgang, 

redesign av katalogtjenesten (AD) og migrering av brukere, samt verifisere eksisterende 

brukeres behov og tilganger. Flere av disse prosjektene dekker et stort og komplekst 

omfang og vil løpe over ytterligere 1-2 år.  

Innen forbedret tilgangsstyring utredes og implementeres bruk av flerfaktor autentisering for 

brukere i og utenfor regionen. Det er ikke besluttet hvilke krav til autentisering ihht EIDAS-

forordningen som skal gjelde i regionen. Løsningen vil støtte samhandling på tvers av 

foretak, regioner og nivåer i helsetjenesten, bla ved å tilrettelegge for bruk av HelseID. 

Prosjektet er i konseptfase, og vil levere sin anbefaling mot slutten av året. Løsning for 2-

faktor autentisering (PKI) er allerede i bruk. 
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På prosess- og forvaltningssiden styrkes kapasiteten i Sykehuspartner HF innen 

tilgangsstyring, og roller og ansvar for utøvelse av prosessen løftes og tydeliggjøres. Dette 

arbeidet er pågående, og er forventet å vare ut 2018. 

2.4.2 Risikovurdering og risikostyring 

Risikostyring i Sykehuspartner HF har primært vært gjennomført som en del av 
virksomhetsrapportering til toppledergruppen, i tillegg til utarbeidelse av ROS-vurderinger for 
tekniske løsninger. Det er høsten 2017 gjennomført en GAP-analyse som peker på 
forbedringsområder innenfor risikovurdering og risikostyring. Hovedfunnene er at det fortsatt 
er en vei å gå for å nå målbildet innenfor metode og prosess, og analysen brukes for å 
prioritere tiltak i gjennomføringen. 

Målbildet for risikostyring i Sykehuspartner HF er at risiko skal være kjent, eid, kommunisert 
og håndtert5. Risikovurderinger skal fungere som en effektiv kontrollmekanisme, integrert i 
styringen av virksomheten hvor metodikk, prosess, organisering, verktøy og kompetanse 
utgjør kritiske komponenter. 

Metoden for risikostyring og gjennomføring av risikovurderinger i Sykehuspartner HF 
baserer seg på standardene ISO 31 000 og ISO 27 005. Metoden skal angi hva 
retningslinjene for området bør være, og adresserer følgende fire faser:  

 Risikoidentifisering: innebærer å avdekke sårbarheter og mulig uønskede 
hendelser som kan gi opphav til risiko 

 Risikoanalyse: innebærer å gruppere identifiserte risiko, samt vurdere risikonivå  

 Risikoevaluering: innebærer å sammenstille resultatet av analysen med 
akseptkriterier for å avklare hvilke risiko som må prioriteres 

 Risikohåndtering: innebærer å refusere uakseptabel risiko gjennom målrettede 
tiltak med definerte tidsfrister og tiltakseier 

Prosess-dimensjonen beskriver hvordan metoden skal etterleves i organisasjonen. 
Målbildet for prosessdimensjonen hviler på CMM modellen som omhandler prosessledelse, 
dokumentasjon, roller og ansvar, KPIer og kontinuerlig forbedring. 

For risiko- og sårbarhetsvurderinger (ROS) handler det i stor grad om å gjennomføre 
konkrete vurderinger av risiko for tekniske løsninger som skal implementeres i plattformen, 
og prosessen er implementert i organisasjonen i en «ROS-fabrikk». En gevinst ved 
forbedring av denne prosessen er økt effektivitet, gjenbruk, innføring av verktøy og 
automatisering, samt raskere gjennomføring. 

For risikostyring er hovedutfordringen en veldokumentert oversikt over de sentrale 
risikoene for de ulike virksomhetsområder i organisasjonen. I dette ligger både innsamling 
av relevante data, observasjoner og svakheter, aggregering av risikoen, samt 
sammenstillingen av disse i en regionalt forankret skala. Forventet gevinst ved forbedring er 
mer effektiv forebygging av risiko, økt forståelse for uakseptable risiko og tettere oppfølging 
av risikoreduserende tiltak. Som grunnlag for fremtidig vurdering og håndtering av risiko 
oppdateres Sykehuspartner HFs oversikt og sammenstilling av risikoen i eksisterende 
driftsmiljø innen IKT. 

                                                           
5 
https://sykehuspartner.fisp.no/sites/414030/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/414030/12345%20%20Test
%20Leveranse/Maler%20PPM/Veileder%20-%20Policy%20for%20risikostyring.docx&action=default&DefaultItemOpen=1 

https://sykehuspartner.fisp.no/sites/414030/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/414030/12345%20%20Test%20Leveranse/Maler%20PPM/Veileder%20-%20Policy%20for%20risikostyring.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://sykehuspartner.fisp.no/sites/414030/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/414030/12345%20%20Test%20Leveranse/Maler%20PPM/Veileder%20-%20Policy%20for%20risikostyring.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
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Felles for ROS og risikostyring er risikoakseptkriteriene. Disse uttrykker hvilke 
sannsynlighets- og konsekvensverdi en risiko må ha for å være akseptabel, og er verktøyet 
for å kunne synliggjøre og vurdere risiko enhetlig i regionen. Felles regionale 
risikoakseptkriterier er en nødvendig del av målbildet innen gjennomføring av ROS knyttet til 
informasjonssikkerhet.  

Det er definert fire leveranser innenfor dette forbedringsområdet som tar sikte på å lukke 
avvikene fra PwC-rapporten, og øke modenheten innenfor dette feltet i Sykehuspartner HF 
og regionen.  

 Forbedret metode og prosess for risiko- og sårbarhetsvurderinger (ROS) 

 Forbedret metode og prosess for risikostyring og –forvaltning 

 Utkast til felles akseptansekriterier for informasjonssikkerhet i regionen 

 En beskrivelse av dagens driftssituasjon innen IKT-området, med tilhørende 
risikovurdering 

Tilnærmingen er å iterativt øke modenhetsnivået og effektiviteten ved å etablere KPIer, 
gjennomføre tiltak og måle forbedring. Forbedring av ROS-prosessen er prioritert, i tillegg til 
utvikling og forankring av regionale risikoakseptkriterier. Arbeidet vil strekke seg gjennom 
hele 2018, og deretter overleveres til linjen for kontinuerlig forbedring.  

2.4.3 GDPR i Sykehuspartner HF 

Sykehuspartner HF behandler store mengder personopplysninger på vegne av 

helseforetakene, og også som databehandlingsansvarlig for egne ansatte. 

Målbildet for Sykehuspartners HF arbeid med GDPR er at samspillet mellom tydelige 
retningslinjer og god internkontroll skal sikre rask identifisering av avvik, med en påfølgende 
lukking av avviket. I en stor og kompleks portefølje som den Sykehuspartner HF forvalter, 
kan avvik oppstå på flere ulike områder. Som en forberedelse til GDPR er Sykehuspartner 
HF opptatt av å styrke evnen til å korrigere avvik, og til å raskt oppdage og rette 
feilsituasjoner der personvernet er truet. Spesielt vil Sykehuspartner HF arbeide for å styrke 
forvaltningen av personvern og bygge en solid personvernorganisasjon.  

Sykehuspartner HF har støttet seg på anbefalingene fra Datatilsynet6 i sin prioritering og 
innretning av arbeidet, og har på bakgrunn av dette identifisert følgende oppgaver som 
sentrale: 

• Protokoll over behandlingsaktiviteter per tjeneste  
• Ny mal for Databehandleravtaler med både HF og underleverandører, samt 

gjennomført implementering 
• Oppdatering av rutiner og styringssystem for å ivareta ny lovgivning 
• Revisjon av rutiner for hurtigere varsling og avvikshåndtering 
• Tydeliggjøring av rolle og ansvar for personvern, inkludert personvernombud 
• Prosess for utarbeidelse av personvernkonsekvensvurderinger 
• Målrettet opplæring i personvern og nytt regelverk GDPR 

I tillegg til å være databehandler for helseforetakene for ansattopplysninger og 
pasientopplysninger, er Sykehuspartner HF databehandlingsansvarlig for egne ansattes 
data. Arbeidet med å ivareta dette ansvaret blir en selvstendig leveranse innen GDPR. 

                                                           
6 https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/nye-personvernregler/ 
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Sykehuspartner har valgt en risikobasert, iterativ tilnærming for arbeidet frem mot ny 

personvernlovgiving. Det innebærer at planverket fremkommer etter løpende vurderinger av 

risiko, tilgjengelige ressurser og andre forhold. Arbeidet søker å implementere delleveranser 

der dette er mulig, slik at kompletthetsgraden og kvaliteten øker underveis i 

gjennomføringen. Gjennomføring av tiltak er inndelt i to faser, der første fase løper første 

halvår 2018 og fase to varer ut 2018. 

Første fase har fokus på kartlegging og implementering av de mest kritiske tiltakene. Som 

del av dette kartlegges eksisterende avvik på dokumentasjonskrav, herunder en oversikt 

over hvilke tjenester som trenger oppdaterte databehandleravtaler, tjenestebeskrivelser og 

ROS. Arbeidet er omfattende fordi det er et stort volum av tjenester med ulik grad av 

kompleksitet involvert, fordi Sykehuspartner HF fortsatt har tjenester uten den nødvendige 

informasjonen og fordi innsamling av informasjon krever betydelig koordinering mellom 

Sykehuspartner HF og helseforetakene.  

Leveransene i denne fasen er en protokoll over behandlingsaktiviteter per tjeneste, nye 

maler for databehandleravtaler implementert for prioriterte underleverandører, samt en 

oppdatert prosess for avvikshåndtering. Videre vil det kartlegges avvik og behov for ROS på 

eksisterende tjenester, med tilhørende implementeringsplan.  

I fase to leveres prosess for personkonsekvensvurderinger og oppdaterte prosesser for 

innebygd personvern og forvaltning av tjenestedokumentasjon. Strukturen for 

avtaleforvaltning, leverandørvurdering og leverandøroppfølging vil revideres, og resterende 

databehandleravtaler etablert på ny mal. Protokollen over behandlingsaktiviteter per tjeneste 

vil også bli oppdatert. 

Parallelt vil policyer, rutiner og prosesser for databehandlingsansvar for ansattdata 

implementeres.  

2.4.4 Sikkerhetsplattform 

Tiltaksområdet sikkerhetsplattform representerer en samling prioriterte aktiviteter som er 

besluttet prosjektorganisert og utført i eksisterende driftsmiljø for å bedre 

informasjonssikkerheten.  

En regional sikkerhetsarkitektur skal dokumentere sammenhenger og avhengigheter mellom 

sikkerhetsspesifikke krav, system, prosesser, styring og ansvar opp mot strategi og andre 

føringer. Målbildet for sikkerhetsarkitekturen er å bidra til at helseforetakene i Helse Sør-Øst 

på en betryggende måte kan oppfylle sine forpliktelser innen IKT-sikkerhet. Arbeidet med 

sikkerhetsarkitektur skal etter planen ferdigstilles ila første halvår 2018. 

Sykehuspartner HF har en operativ og moderne analyseplattform for å avdekke, håndtere og 

avverge uønsket og truende adferd i felles infrastruktur. Analyseplattformen bruker i stor 

grad åpen kildekode for komponentnivå, men er sammensatt på en måte som passer 

foretaksgruppens kompliserte infrastruktur. Deteksjon av trafikk gjøres på sentrale 

knutepunkter i nettverket og på endepunktene, som igjen samles til sentralt loggmottak og 

analyseres i henhold til regional sikkerhetsstrategi. Resultatet fra analysene brukes både til 

korrigerende, reaktive tiltak, til forbedringer som forhindrer avviket fra å oppstå igjen, og til 

proaktiv avverging av ondsinnede angrep. Sykehuspartner HF har et sterkt operativ fagmiljø 

innen sikkerhet, og har fått positiv oppmerksomhet for hvordan teknologi og kompetanse 
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spiller sammen for å øke informasjonssikkerheten i regionen. Analyseplattformen er innført 

på alle helseforetak i regionen etter vedtak fra styret i Helse Sør-Øst RHF7. 

Målbildet for analyseplattformen er å fortsette utbredelsen for å kontinuerlig øke 

funksjonalitet og rekkevidde, for å tilpasses utvikling innen teknologi, infrastruktur og 

trusselbilde. Parallelt utvides både kapasiteten og mekanismene for proaktiv deteksjon, samt 

at applikasjoner som tidligere ikke har levert logger til loggmottaket konfigureres til å gjøre 

dette. Arbeidet med bredding vil pågå i hele 2018, mens oppdatering og videreutvikling er 

løpende aktiviteter. 

2.4.5 Tjeneorientering og tjenestestyring 

Sykehuspartner HF har siden 2017 jobbet med hvordan bedre tjenestestyring og 

livssyklushåndtering styrker informasjonssikkerheten. 

Målbildet for tjenestestyring er at Sykehuspartner HF leverer tjenester til foretakene sikkert, 

tidsriktig og med den kvalitet foretaksgruppen krever, til riktig kostnad. Dette innebærer 

endret samarbeidsmodell, forsterket styringsmodell i regionen, at ytelsen i tjenesten skal bli 

tydeligere, og at risiko ved den enkelte tjeneste kartlegges og styres. Etablering av 

livssyklushåndtering og mer proaktiv forvaltning vil bidra at krav til informasjonssikkerhet 

ivaretas, og at tjenestekomponentene er tilstrekkelig moderne og oppdaterte. Videre vil mer 

helhetlig porteføljestyring, samt implementering av retningslinjer innen arkitektur og 

sikkerhet styrke informasjonssikkerheten. 

Sykehuspartner HF vil søke dialog med eier for å formalisere og tydeliggjøre foretakets 

myndighet innen dette området i form av: 

 Mandat til å avvise løsninger som ikke innfrir kravene til informasjonssikkerhet, som 
ikke er tilpasset underliggende infrastruktur eller som strider mot regionale strategier  

 Mandat til å avvise applikasjoner der det finnes regionale løsninger som tilfredsstiller 
behovet 

 Plikt til å varsle eier i tilfeller der helseforetakene motsetter seg sanering av 
applikasjoner som truer foretakgruppens informasjonssikkerhetsnivå 

 

Arbeidet med å implementere tjenesteorientering er organisert som en linjeaktivitet i 

Sykehuspartner HF, og har som mål å tjenesteorientere alle tjenester ila 2018. Det 

innebærer at nye roller etableres og bemannes, at KPIer og styringsprosesser 

implementeres, samt at masterdata oppdateres på en måte som muliggjør god oversikt over 

hver enkelt tjeneste. Prosjektet har igangsatt fire piloter, og evaluering av disse vil 

ferdigstilles før sommeren. Arbeidet ivaretar også en gjennomgang av alle kritikalitet 1-

tjenester med hensyn på risiko og informasjonssikkerhet. 

2.4.6 Forbedring i driften 

Sykehuspartner HF har gjennomført flere forbedringstiltak for å styrke 

informasjonssikkerheten i driften, og for å styrke og utvikle organisasjon og prosesser. Som 

eksempler kan nevnes innføring av styringssystem for informasjonssikkerhet, oppbygging av 

sterke fagmiljøer innen strategisk og operativ sikkerhet, forbedring av prosess for patching, 

implementering av endepunktssikring og løpende revisjoner av soner og brunnmursoppsett. 

                                                           
7 https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2017/20170628/077-
2017%20Saksfremlegg%20-%20IKT-infrastrukturmodernisering.pdf 
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I tillegg kommer oppfølging av tiltak fra penetrasjonstester, dataangrepet og ulike risiko- og 

sårbarhetsvurderinger. 

Målbildet er at nødvendige tiltak for å sikre sikker og stabil drift skal prioriteres gjennom de 

daglige leveransene av tjenester, og ligge til grunn i forbedringsarbeid og prosessutvikling. 

Informasjonssikkerheten må være dokumentert og målbar, og passende rammeverk for 

dette må implementeres. Det må jobbes videre med holdningskampanjer og opplæring 

innen informasjonssikkerhet, samt jevnlige revisjoner og avvikshåndtering. 

De viktigste aktivitetene innen dette området er å sanere ikke-supporterte operativsystem og 

databaser. En del av arbeidet er organisert i et Win7-Win10-prosjekt der design og 

sikkerhetsgodkjenning utføres første halvår, og fullskala innføring starter høsten 2018 for de 

mest standardiserte behovene. Deretter videreutvikle design med tilføring av flere funksjoner 

for ibruktakelse til andre nødvendige og ønskede formål. Et annet prosjekt ser på sanering 

av operativsystem med end-of-life-utfordringer, og er for tiden i en kartleggingsfase. 

Videre planlegges nye løsninger som ivaretar bedre drift og sikkerhet for håndholdte 

enheter, som smarttelefoner og nettbrett. Herunder også flytting av tradisjonelle 

telefoniløsninger over på ny og regionaliserte løsninger som bruker mer moderne, skalerbar 

og sentral driftbar IKT-plattform. 

Som del av forbedringer i driften kompletteres oversiktene over komponenter (uCMDB) og 

applikasjoner som masterdatakilder for forbedret overvåking og proaktive tiltak.  

 

2.5 Program for informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring (ISOP) 

Tiltakene som nevnt i denne saken er dels organisert i ulike prosjekter/programmer, og dels 

gjennomført som ordinære linjeaktiviteter. 

Program «Informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og tilgangsstyring» (ISOP) er 

etablert i januar 2018. Programmet favner allerede pågående prosjekter innen IAM-området, 

Analyseplattform og nye satsninger fra høsten 2017.  

Programmets strategiske målsetninger er blant annet å sikre at Sykehuspartner HF 

gjennomfører besluttede tiltak for å håndtere eksisterende utfordringsbilde på en 

tilfredsstillende måte og at Sykehuspartner HF styrker seg på strategisk viktige områder 

innen informasjonssikkerhet og tilgangsstyring. Programmet skal gjennomføre forbedringer i 

utvalgte applikasjoner, infrastruktur, organisasjon og prosesser for å utbedre kjente 

svakheter og øke sikkerhetsnivået for håndtering av personopplysninger i henhold til 

mandatet. 

Overordnet skal arbeidet bidra til at pasienter skal føle seg trygge på at deres informasjon er 

tilgjengelig for behandler ved behov, pålitelig og godt sikret mot uautorisert tilgang. 

 

ISOP-programmet representerer en stor satsning på informasjonssikkerhet i Sykehuspartner 

HF og Helse Sør-Øst, og er ledelsens og informasjonssikkerhetsleders verktøy for å sikre at 

nødvendige forbedringer gjennomføres som planlagt. Gjennom programmets arbeid skal 

linjen styrkes og utvikles, og programmet er avhengig av god forankring og tilstrekkelig 

tilgang på linjeressurser for å lykkes. I tillegg kreves regional aksept, forankring og 

beslutning på noen områder for at programmet skal nå sine mål. Til slutt vil tydelig 
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endringsledelse og en forutsigbar prosess for overlevering til linjen være et suksesskriterium 

for programmet.  

Programmet består av fire arbeidsstrømmer med et 20-talls underliggende prosjekter.  

 

2.6 Forventet måloppnåelse 

Nedenfor drøftes de tre problemstillingene som saken adresserer. 

2.6.1 Hvordan Sykehuspartner HF svarer ut funnene i PwCs rapport og vedtak fra 

foretaksmøte for Sykehuspartner HF 31. mai 2017 

 

Sykehuspartner HF har brutt funnene i PwC-rapporten ned i konkrete problemstillinger og 

supplert med erfaringer fra Sykehuspartner HFs egne analyser og kjente 

utfordringsområder. Følgende funn fra PwC-rapporten brukes som grunnlag for 

kvalitetssikring av tiltak i forbindelse med tilgangsstyring: 

 For svak autentisering av brukere 

 Avvikende bruk av rutine for bestilling av tilganger 

 Brukere tildelt for vide rettigheter vs tilpasset spesifikt behov (for mange med høyere 

og flere rettigheter enn nødvendig) 

 Liten grad av automatiserte verktøy for å monitorere og holde oversikt over 

privilegerte tilganger 

 Manglende oversikt over hva rettighetene gir tilgang til 

 Svake rutiner for kontroll (av tildelte tilganger) 

 Det sentrale logginnsamlingssystemet ikke dekker hele foretaksgruppen. 

 Eksisterende IKT-infrastrukturs beskaffenhet, samt mange gamle applikasjoner, gjør 

det utfordrende å etablere god sporbarhet 

 Manglende sporing mht hvilken aktivitet som gjøres på servere  

 Behov for verktøy som kan gi tilstrekkelig kontroll med tildeling og bruk av privilegerte 

tilganger 

For tilgangsstyring er effekten av å implementere tiltak og etablere kapabiliteter i tråd med 
målbildet vurdert opp mot punktlisten over. I stort adresseres alle de kritiske funnene i PwC-
rapporten, med unntak at noen delfunn som bare delvis kan løses i eksisterende driftsmiljø. 
Disse har sammenheng med at noen kjente svakheter kun kan løses ved grunnleggende 
standardisering og modernisering og er redegjort for i styremøtet i november 2017. For de 
øvrige funnene i PwC-rapporten, samt vedtak fra foretaksmøtet er det gjennomført en 
tilsvarende prosess. 

I tillegg til Sykehuspartner HFs egen vurdering er det gjennomført ekstern kvalitetssikring av 
tiltak og planer. Denne kvalitetssikringen brukes som et verktøy i programmet. 

2.6.2 Målbildet for et tilstrekkelig og hensiktsmessig informasjonssikkerhetsnivå i 

eksisterende driftsmiljø, i påvente av modernisering 

Det samlede utfordringsbildet som Sykehuspartner HF står ovenfor er stort og sammensatt. 
Verken infrastruktur eller applikasjonsportefølje er fullt ut standardisert og preget av arven 
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med virksomhetsoverdragelse, umoden tjenestestyring, varierende investeringsrammer og 
ulike moderniseringsinitiativ opp igjennom årene. 

De identifiserte forbedringsområdene beskrevet i denne saken implementeres i all hovedsak 

i eksisterende driftsmiljø. For eksempel vil både etableringen av privilegert tilgangsstyring 

(PAM), ny struktur for brukergrupper i katalogtjenesten (Active Directory) og konsoliderte 

driftsarbeidsflater alle kjøre på eksisterende plattform. I den forstand er alle tiltak rettet mot å 

forbedre eksisterende IKT-miljø uavhengig av fremtidig modernisering, og hvordan denne 

besluttes gjennomført. 

Informasjonssikkerheten innen eksisterende drift må være på et hensiktsmessig nivå for å 

kunne gjennomføre modernisering og utvide bruken av leverandørmarkedet. Gjennom 

arbeidet med infrastrukturmoderniseringssaken, risikovurdering av dagens driftssituasjon og 

dataangrepet har Sykehuspartner HF etablert et målbilde for det samlede 

informasjonssikkerhetsnivået i dagens plattform. Målbildet utgjøres av tiltakene beskrevet i 

denne saken, og er vurdert som tilstrekkelig og hensiktsmessig. I dette ligger at 

Sykehuspartner HF vil kunne utføre databehandling på en forsvarlig måte, innenfor 

rammene av eksisterende driftsmiljø. 

Løsningene som etableres i dagens driftsmiljø utgjør Sykehuspartner HFs 

sikkerhetsplattform, og skal fortsatt være under Sykehuspartner HFs myndighet og kontroll i 

fremtiden. Sykehuspartner HF vil, uavhengig av valg av moderniseringsalternativ, eie og 

kontrollere tilgangsstyringen, og være førende for retningslinjer og veivalg innenfor 

informasjonssikkerhet. Det vil likevel være nødvendig å migrere eller tilpasse 

sikkerhetsplattformen til fremtidig driftsmiljø, og det må løpende gjøres avveininger mellom 

hva det er hensiktsmessig å investere i eksisterende plattform i påvente av modernisering. 

 

 

 

2.6.3 Hvordan Sykehuspartner HF håndterer eksterne leverandører i eksisterende driftsmiljø 

på en trygg og sikker måte 

Sykehuspartner HF sikrer god tilgangsstyring ved sikker autentisering, autorisering, 

uavviselighet og sporbarhet. Både tekniske løsninger og manuelle prosesser og rutiner 

bidrar til å implementere tilgangsstyringen i praksis. 

Gjennom det siste året har Sykehuspartner HF hatt et spesielt fokus på å sikre at 

leverandørtilganger gis på riktige vilkår, tidsbegrenset og til rett ressurs. Sykehuspartner HF 

har god oversikt over sine leverandører, og gjennomfører jevnlig revisjoner og 

innstramninger på tilganger, både for leverandører og interne ansatte. Mye av dette arbeidet 

er manuelt, og bedre systemstøtte vil forenkle og forbedre situasjonen. 
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Arbeidet med forbedret tilgangsstyring er av kontinuerlig karakter, og denne blir i økende 

grad trygg og sikker etterhvert som tiltak implementeres, etterlevelsen og ibruktakelsen 

økes, kulturen endres og applikasjonsportefølje og infrastruktur moderniseres. 

Leverandørtilgang og utvidet tilgang vil uansett risikovurderes, på bakgrunn av gjeldende 

driftssituasjon, behov og omfang.  

 

3. Administrerende direktørs vurdering 

Administrerende direktør erkjenner at situasjonen Sykehuspartner HF og foretaksgruppen 

står i er krevende innenfor området informasjonssikkerhet og personvern. Spesielt har 

mangelfull tilgangsstyring fått oppmerksomhet i media, og Sykehuspartner HF må erkjenne 

at rutiner og teknologi sviktet på viktige områder i håndteringen av leverandørtilganger våren 

2017, som redegjort for i ekstern gjennomgang fra PwC. Ansatte i Helse Sør-Øst og 

Sykehuspartner HF, pasienter og befolkningen for øvrig skal være trygge på at 

spesialisthelsetjenesten behandler opplysninger om dem på en trygg og ansvarlig måte, og 

arbeidet med forbedret informasjonssikkerhet er en forutsetning for at denne tilliten beholdes 

og forsterkes. 

Sykehuspartner HF har siden 2015 hatt forsterket fokus på sikkerhet og 

informasjonssikkerhet. Det er i perioden bygget opp tunge fagmiljøer innen både operativ 

sikkerhet og strategisk sikkerhet, etablert styringssystem for informasjonssikkerhet, breddet 

analyseplattformen og gjennomført en rekke tiltak på styrking av sikkerheten i 

infrastrukturen. Det er Sykehuspartner HFs uttrykte ambisjon at Sykehuspartner HF skal 

fortsette å styrke seg på informasjonssikkehetsområdet, og gjøre nødvendige investeringer 

og prioriteringer for å bli ledende innen området. 

Utfordringsbildet Sykehuspartner HF står i gjør at en må erkjenne at det fremdeles gjenstår 

arbeide med å forbedre eksisterende drift, samtidig som det er viktig å anerkjenne effektene 

av den jobben som allerede er gjort. Administrerende direktør er opptatt av at nyansene i 

dette bildet kommer tydelig fram, og at styret forsikres om at Sykehuspartner HF prioriterer 

forbedringsarbeidet fremover. 

Som kjent er Sykehuspartner HF underveis i prosessen med å anbefale alternativ for 

modernisering av infrastrukturen i regionen. Uavhengig av valg av løsning må eksisterende 

driftsmiljø være tilstrekkelig robust og sikkert til å levere dagens tjenester til helseforetakene 

slik at personvern og pasientsikkerhet ivaretas. Det er nødvendig å samarbeide profesjonelt 

med leverandører i et globalt marked, uten at dette truer personvernet eller skaper 

usikkerhet rundt hvorvidt personopplysninger kommer på avveie. Arbeidet med styrket 

informasjonssikkerhet og tilgangsstyring er således en forutsetning for det pågående 

arbeidet med modernisering, og noe Sykehuspartner HF både ønsker, bør og vil 

gjennomføre. 

Bevissthet rundt trusler og sårbarheter i dagens driftssituasjon, og erkjennelsen av behovet 

for å standardisere og modernisere IKT infrastruktur gjør at arbeidet med styrket 

informasjonssikkerhet har høy prioritet. Det er likevel slik at det vil ta tid å oppnå full effekt 

på alle tiltaksområder, og enkelte svakheter i gammel infrastruktur vil det i visse tilfeller ikke 

være hensiktsmessig å utbedre. Det er derfor fortsatt viktig at arbeidet med standardisering, 

modernisering, sanering og konsolidering i foretaksgruppen har fremdrift, slik at 

investeringer og innsats kan innrettes mot fremtidens tjenester og plattform. Administrerende 



 

________________________________________________ 

Side 14 av 14 

 

direktør presiserer at det fortsatt vil være behov for moderne løsninger og infrastruktur selv 

om tiltakene beskrevet i denne saken gjennomføres. Det langsiktige målbildet kan først 

realiseres i en standardisert og modernisert plattform, med moderne tjenester. 

Det faktum at moderniseringsarbeidet må ha fremdrift, gjør at tilnærmingen til arbeidet med 

forbedret informasjonssikkerhet og tilgangsstyring primært følger en risikobasert, iterativ 

tilnærming. I hovedsak innebærer dette at Sykehuspartner HF på noen områder prioriterer 

delvise, løpende forbedringer, fremfor å måtte vente på mer langsiktige løsninger. Gitt 

utfordringsbildet, og et økt trusselbilde er administrerende direktørs vurdering at dette er en 

hensiktsmessig tilnærming. Det betyr likevel at man risikerer å gjøre noe arbeid som ikke er 

gjenbrukbart på modernisert plattform, eller at man går veien om ikke-komplette løsninger. 

For situasjoner der teknologien ikke fullt ut dekker behovet for kontroll og styring vil man i en 

overgangsperiode kunne kompensere med manuelle rutiner og andre strukturelle tiltak.  

Administrerende direktør påpeker at det totale sikkerhetsnivået ivaretas ved en kombinasjon 

av teknologi, prosess, rutiner, organisering, kompetanse og holdninger. 

Administrerende direktør har forsikret seg om at arbeidet som nå gjennomføres bidrar til at 

Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst går i riktig retning av å styrke seg innenfor 

informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring. Samtidig presiseres det at dette er et 

krevende og sammensatt utfordringsbilde, og at avvik vil oppstå også i fremtiden. Gitt 

situasjonen regionen står i, og viktigheten av å få fremdrift i moderniseringsarbeidet, vil 

administrerende direktør forsikre styret om at arbeidet har høy prioritet og vil følges tett opp.  


