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Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 2. mai 2018 

 
 
 

SAK NR 035-2018 

 

FULLMAKT TIL ANVENDELSE AV BUDSJETTMIDLER FOR TILTAK INNEN 
INFORMASJONSSIKKERHET OG PERSONVERN 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Administrerende direktør i Sykehuspartner HF gis fullmakt til å gjennomføre 
aktiviteter innenfor budsjettet for 2018 knyttet til informasjonssikkerhet og 
personvern, herunder enkeltinvesteringer over 10 MNOK som beskrevet i saken.  
 

2. Styret ber administrerende direktør initiere administrativ dialog med Helse Sør-Øst 
RHF for godkjennelse av investeringsmidler over 10 MNOK. 

 
 
 
 

 
Skøyen, 25. april 2018  
 
 
 
Gro Jære  
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon 

Saken gir en oversikt over investeringer i program for informasjonssikkerhet, personvern og 

tilgangsstyring (ISOP), og fremmer investeringer som overstiger administrerende direktørs 

fullmaktgrense på 10 MNOK til styrebehandling. Saken er en oppfølging av sak 023-2018 

21. mars 2018: 

Styret ber administrerende direktør legge frem oversikt over investeringer i ISOP og 
legge frem investeringer over 10 MNOK til styrebehandling.  

Det innstilles på at styret gir administrerende direktør i Sykehuspartner HF fullmakt til å 

gjennomføre investeringene i programmet som redegjort for i denne saken, og initiere en 

administrativ dialog med Helse Sør Øst RHF for endelig beslutning og anvendelse av 

midlene over 10 MNOK. 

 
 
2. Faktabeskrivelse 

 
2.1 Bakgrunn for etablering av program ISOP 
 
Sykehuspartner HF har de senere årene hatt et stadig sterkere fokus på 

informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring, og har igangsatt ulike prosjekter og 

tiltak for å lukke avvik og gjennomføre forbedringer. Eksempler på prosjekter innenfor dette 

området er porteføljen av IAM-prosjekter (2013-dd), ulike tiltak i etterkant av PwC-rapporten 

(2017-dd), bredding av Analyseplattform (2017-dd) og etablering av sikkerhetsarkitektur 

(2018-dd). 

 

Satsningen innen forbedret informasjonssikkerhet gjenspeiles i Sykehuspartner HF sine mål 

og Oppdrag- og bestillerdokument for 2018, og er avgjørende for å adressere 

utfordringsbildet innen informasjonssikkerhet i eksisterende driftsmiljø (ref. sak 034-2018). 

 

Den brede satsningen på tiltak gir stor gjennomføringskraft og muliggjør samtidige endring 

innenfor flere tilgrensende områder. En slik samtidighet krever at løsningsdesign, 

implementering og ressursutnyttelse er godt koordinert, og at helhetsperspektiv og 

avhengigheter ivaretas. 

  

Interimporteføljestyret i Sykehuspartner HF besluttet den 27. november 2017 at pågående 

prosjekter innen informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring skulle organiseres i et 

felles program. Programmet skulle være Sykehuspartner HFs virkemiddel for å gjennomføre 

helhetlig forbedringsarbeid på området, og levere eksisterende og nye tiltak tilhørende dette. 

Programmet skal sikre effektiv styring, realisere vesentlige synergier på tvers av 

prosjektenes leveranser og ressurser, og forenkle endringsledelse- og 

implementeringsprosesser for interessentene. 

 
 
2.1 Oversikt over investeringer i program ISOP 
 
Det er søkt om investeringsmidler til gjennomføring av tiltak innen forbedret 

informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring i Sykehuspartner HFs ordinære 

budsjettprosess. I vedtatt investeringsbudsjett for 2018 er det avsatt en ramme på 137 
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MNOK til dette formål, på bakgrunn av eksisterende planer og ambisjoner. Rammen danner 

grunnlag for konkrete prosjektplaner, og det rapporteres månedlig på økonomi, fremdrift og 

tiltak for å sikre kostnadseffektiv gjennomføring. 

Programmets leveranser er: 

 Forbedret tilgangsstyring gjennom bl.a. 

o Etablering av privilegert tilgangsstyring 

o Styrket autentisering 

o Identitetsbasert sikker samhandling 

o Automatisk tilgangsstyring i kliniske systemer 

o Selvbetjeningsportal for tilgangsstyring 

o Bedring av tilgangsstruktur i eksisterende brukerdomener 

o Konsolidering av leverandørportal 

o Standardisering av driftsarbeidsflater 

 

 Tilpasninger til ny personvernforordning GDPR gjennom 

o Kartlegging av tjenester og registre 

o Oppdatering av databehandleravtaler 

o Revisjon av styringssystem, prosesser og rutiner 

 

 Forbedret sikkerhetsplattform gjennom 

o Etablering av endepunktssikring 

o Bredding av analyseplattform 

o Økt loggkapasitet 

o Etablering av sikkerhetsarkitektur 

o Implementering av utvalgte tiltak etter dataangrepet 

o Sårbarhetsskanning 

 

 Forbedret risikostyring gjennom 

o Forbedring av ROS-prosessen 

o Forbedring av risikostyring og risikoakseptkriterier 

I tillegg kommer programkontor, endringsledelse og en styrket funksjon innen arkitektur og 

sikkerhet.  

Som en følge av datainnbruddet er det gjort investeringer som er finansiert ved hjelp av 

omdisponeringer innenfor budsjettet. Det er identifisert ytterligere tiltak som krever 

finansiering. Disse vil bli redegjort for som en del av samlet sak knyttet til status for 

investeringer i forhold til budsjett 2018 som vil bli fremlagt for styret i juni. 

2.2 Fullmakt til disponering av investeringsmidler over 10 MNOK 

I henhold til vedtakspunkt 3 i sak 023-2018 vedrørende delegering av fullmakt til 

enkeltinvesteringer for informasjonssikkerhet og personvern har administrerende direktør i 

Sykehuspartner HF fått delegert fullmakt fra styret til å initiere og gjennomføre investeringer 

med begrenset totalverdi oppad til 10 MNOK. 

Helse Sør-Østs gjeldende fullmaktstruktur angir at investeringer over 10 MNOK må 

styrebehandles i Sykehuspartner HF før søknad om bruk av midlene oversendes Helse Sør-
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Øst RHF. Der flere investeringer naturlig må sees i sammenheng skal disse vurderes 

samlet. For å effektivisere administrasjonen av programmet ISOP ønskes delegert fullmakt 

fra styret slik at investeringer kan avklares av administrerende direktør i administrativ dialog 

direkte med Helse Sør-Øst, i tråd med gjeldende retningslinjer.  

Det ligger i programmets natur at prosjektene har koblinger og avhengigheter seg imellom, 
og at noen av investeringene må sees i sammenheng. Utfra en helhetsvurdering er følgende 
prosjekter/leveranser ansett å være gjensidig avhengige, der samlet investeringsramme vil 
overstige 10 MNOK: 
 

 Bedret endepunktsikring og økt logg kapasitet, estimat: 20,6 MNOK 

 Analyseplattform, estimat 28,2 MNOK 

 PAM, leverandørportal og driftsarbeidsflater, estimat 15,3 MNOK 

 GDPR, estimat 12,9 millioner kroner. 

 

2.2 Beskrivelse av prosjekter som samlet overstiger 10 MNOK 

Nedenfor følger en kort redegjørelse av innholdet i prosjektene og hvorfor investeringene må 
sees samlet, og der totalinvesteringen overstiger 10 MNOK. 
 

Bedret endepunktsikring og økt loggkapasitet 

Prosjekt bedret endepunktssikring installerer overvåking på servere og klienter, slik at 

unormal aktivitet kan oppdages og tiltak iverksettes. For å overvåke endepunktene må det 

samles inn logger til sentralt loggmottak, noe som igjen fordrer at kapasiteten innen logging 

utvides. Investeringen inkluderer tilhørende lisenser til Splunk og kapasitetsutvidelser på 

serversiden. 

Analyseplattform 

Analyseplattformen detekterer og avverger uautorisert trafikk på Helse Sør-Østs 

datanettverk, og bredding av plattformen er vedtatt i styret i Helse Sør-Øst juni 2017. Denne 

investeringen representerer en ytterligere bredding for å øke deteksjonen ytterligere. 

Investeringen inkluderer tilhørende lisenser til Splunk og kapasitetsutvidelser på 

serversiden. 

Privilegert tilgangsstyring (PAM), leverandørportal og driftsarbeidsflater 

Systemet for å styre privilegerte tilganger skal redesignes og breddes som en del av ISOP. 

Fordi eksisterende løsning ikke har tilstrekkelig portalfunksjonalitet for å sikre at brukerne 

kommer riktig «inn» i PAM-løsningen må dette utvikles i tillegg. Prosjektet KOSAD skal 

konsolidere leverandørportaler, forbedre flerfaktor autentisering og utvikle arbeidsflater som 

styrer aksessen til leverandører og egne ansatte. Prosjektene implementerer således hver 

sin del av et felles løsningsdesign og må sees samlet. 

GDPR 

Sykehuspartner HFs arbeid med tilpasninger til ny personvernforordning GDPR er 

omfattende. GDPR-prosjektet inneholder flere delprosjekter som hver adresserer et 

tiltaksområde for å sikre etterlevelse av lovkravene. Aktivitetene omfatter reforhandling av 

databehandleravtaler, kartlegging av tjenester og behandlingsregistre, revisjon av prosesser, 

styringssystem og rutiner, samt kurs og opplæring. 
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3. Administrerende direktørs vurderinger 

Tiltakene i program ISOP er et viktig verktøy for at Sykehuspartner HF kan gjennomføre 

forventede og ønskede forbedringer innen informasjonssikkerhetsområdet. Administrerende 

direktør er opptatt av fremdriften i programmet sikres, og at programmets prosjekter sees i 

sammenheng der dette er hensiktsmessig. 

Det innstilles på at styret vedtar investeringene i denne saken og at det initieres 

administrativ dialog med Helse Sør-Øst RHF for videre oppfølging. 

 

 


