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PROSJEKT STYRKET AUTENTISERING – PROGRAM ISOP 

 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret gir tilslutning til prosjekt styrket autentisering med budsjett på 33,7 MNOK og 
styringsramme på 34,9 MNOK. 

2. Styret ber administrerende direktør avklare fullmakter for finansiering med Helse Sør-
Øst RHF. 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

 
Sykehuspartner HF har som mål å være en partner for helsetjenester i utvikling. Én 
innbygger – én journal er en nasjonal målsetting, og hvor et felles tillitsnivå for identifikasjon 
og autentisering er nødvendig. Sykehuspartner HF ønsker med prosjektet styrket 
autentisering i program for Informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og tilgangsstyring 
(ISOP) å øke sikkerhetsnivået på helseforetakene i Helse Sør-Østs identifiseringsprosesser 
og autentiseringsmetoder. 
 
Prosjektet skal bidra til å etablere tillit til IKT- og helsetjenester i eget helseforetak, mellom 
helseforetak i regionen og ut mot andre helseaktører og leverandører. Dette er en viktig 
forutsetning for digital samhandling – både regionalt og nasjonalt. Sykehuspartner HF har 
identifisert tiltak som anses å være avgjørende for å etablere slik tillit. Disse tiltakene 
omfatter både å løfte identitetene til et høyere sikkerhetsnivå for alle ansatte (herunder 
innleide, vikarer og studenter) og leverandører i Helse Sør-Øst, og styrke autentiseringen av 
disse gjennom en regional autentiseringstjeneste. 
 
Prosjektet er også et viktig virkemiddel for å ivareta nye krav til informasjonssikkerhet, som 
er gitt av eIDAS-forordningen1. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og 

omsorgstjenesten (Normen) versjon 5.3 oppsummerer endringer gitt i denne forordningen og 
hvilke endringer og tilpasninger dette betyr for helselovgivningen i Norge.  
 
Prosjektet har gjennomført konseptfase og planleggingsfase, og administrerende direktør 
anbefaler at styret godkjenner gjennomføringsfasen med budsjett på 33,7 MNOK og 
styringsramme på 34,9 MNOK, og at fullmakter for finansiering avklares med Helse Sør-Øst 
RHF.  
 
 

2. Faktabeskrivelse 

2.1 Hva saken gjelder 

I saken fremlegges oppstart av gjennomføringsfasen for prosjektet styrket autentisering for 
beslutning. Prosjektet gjennomføres i henhold til prosesser definert i Helse Sør-Østs 
prosjektveiviser.  
 
2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter 

Med bakgrunn i eIDAS-forordningen stilles det nye krav til identifisering og autentisering til 
egne ansatte og leverandører i Helse Sør-Øst.  
 
Prosess for fastsettelse av elektronisk identitet (eID2) varierer i dag innad i regionen og det 
medfører usikkerhet knyttet til om helseforetakene har tilstrekkelig grunnlag for å kunne 
fastslå at en person er den personen han eller hun utgir seg for å være. Metode for 
autentisering av personer varierer også, og det kan medføre at personer blir autentisert på 
feil sikkerhetsnivå. Både identifisering og autentisering er forutsetninger for å opprettholde 

                                                 
1 eIDAS-forordningen er Europaparlaments- og rådsforordning nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og 
tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked og ble innarbeidet i norsk lovverk gjennom Lov om 
elektroniske tillitstjenester 15. juni 2018. Formålet med forordningen er å skape et felles grunnlag for sikker 
elektronisk samhandling mellom borgere, virksomheter og offentlig myndigheter. Med forordningen introduseres 
det nye sikkerhetsnivåer (lavt, betydelig og høyt), som erstatter tidligere sikkerhetsnivåer (1, 2, 3 og 4). 
2 eID er forkortelse for elektronisk ID. I dag er det seks ulike former for eID (MinID, BankID, Buypass, BankID på 
mobil, Commfides eller Buypass ID i mobil). 
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tillit til regionens IKT- og helsetjenester. Med dette som utgangspunkt er det i prosjektet 
identifisert konkrete tiltak. Disse tiltakene er: 

 Etablere en regional autentiseringstjeneste. Prosjektet vil i første omgang 
gjennomføre ibruktakelse av denne tjenesten på følgende fire områder: 

o Sikre pålogging og autentisering til alle klienter3 i Helse Sør-Øst 
o Privilegerte tilganger  
o Nasjonalt journalinnsyn (innsyn i kjernejournal) 
o Regional EPJ/journalinnsyn for å sikre tillit mellom alle helseforetak og 

aktører som inngår i et helsesamarbeid 

 Etablere et sett med felles regionale prosesser for å sikre at helseforetakene kan 
identifisere ansatte og leverandører 

 Etablere avtaleverk med Norsk Helsenett SF og sikre at Helse Sør-Øst er i stand til å 
ta i bruk HelseID4 

 Etablere en regional PKI-tjeneste5 for maskinsertifikater og personlige sertifikater. 

 Legge til rette for konsolidering av PKI for kvalifiserte sertifikater i Helse Sør-Øst. 
 
Gjennomføringsfasen er delt i tre:  
  

 Del 1 – Etablering av autentiseringstjeneste (juni 2019-desember 2019): 

o Identifiseringsprosess ansatte 

o Identifiseringsprosess leverandører 

o Regional autentiseringstjeneste 

o Konsolidering av PKI for kvalifiserte sertifikater  

o HelseID-integrasjon 

o Regional PKI-infrastruktur 

 Del 2 – Ibruktakelse innenfor fire prioriterte områder (januar 2020-juni 2020): 

o Sikre pålogging og autentisering (flerfaktor) til alle klienter i Helse Sør-Øst 

o Autentisering for privilegerte brukere (sikre autentisering inn mot ny Sikker 

sone) 

o Nasjonalt journalinnsyn (innsyn i Kjernejournal) 

o Regional EPJ/journalinnsyn for å etablere og sikre tillit mellom alle 

helseforetak og aktører som inngår i et helsesamarbeid 

 Del 3 – Ibruktakelse innenfor øvrige områder (applikasjoner) basert på prioritering 

(forventet oppstart juni 2020) 

 

Faseplan for Gjennomføringsfase del 1 ser slik ut: 

                                                 
3 Klienter er her definert som pc, nettbrett og smarttelefon innrullert i Sykehuspartner HFs administrasjonssystem. 
4 HelseID er en felles påloggingsportal for helse- og omsorgssektoren. Den legger til rette for at helsepersonell 
kan få engangspålogging med én e-ID i hele helsetjenesten, og for at sektoren lettere kan dele data og 
dokumenter. 
5 Public key infrastructure (PKI) er et rammeverk for utstedelse, administrasjon og bruk av digitale sertifikater 
over datanettverk. 
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Figur 1: Faseplan for Gjennomføringsfase del 1. 

 

 
Økonomi 
De totale prosjektkostnadene er anslått til 41,5 MNOK, og inndeles per prosjektfase i 
tabellen under. Tabellen inneholder ikke avsetning for usikkerhet. Alle tall er inklusive 
merverdiavgift.  
 

Budsjett per fase per år 2018 2019 2020 Totalt 

Konseptfase 5,5   5,5 

Planleggingsfase  2,3  2,3 

Gjennomføringsfase del 1, etablering av autentiseringstjeneste  25,7  25,7 

Gjennomføringsfase del 2, ibruktakelse fire prioriterte områder   7,7 7,7 

Gjennomføringsfase del 3, ibruktakelse øvrige prioriterte områder Ikke estimert 

Avslutningsfase   0,3 0,3 

Samlet anslag (ekslusive gjennomføringsfase del 3) 5,5 28,0 8,0 41,5 

 
Totale kostnader er avhengig av hvor mange brukere autentiseringstjenesten skal skaleres 
til. Foreløpig er det anslått kostnader for ibruktakelse av tjenesten innenfor fire prioriterte 
områder, gjennomføringsfase 2. 
 
Beslutning om ibruktakelse av øvrige prioriterte områder (gjennomføringsfase del 3) bør 
avventes da det trolig ikke vil være regningsvarende (kost/nytte) med ibruktakelse for alle 
applikasjoner i regionen. Det må derfor gjøres en grundig prioritering, og planlegging bør 
starte opp mot slutten av gjennomføringsfase del 2. Prioriteringen bør baseres på kritikalitet, 
antall brukere og hensyn til informasjons- og pasientsikkerhet. Basert på dette forholdet og 
at gjennomføringsfase del 1 og 2 har selvstendig verdi for Helse Sør-Øst, foreslås følgende 
besluttet i denne saken: 
 

Budsjett per fase per år 2019 2020 Totalt 

Gjennomføringsfase del 1, etablering av autentiseringstjeneste 25,7  25,7 

Gjennomføringsfase del 2, ibruktakelse fire prioriterte områder  7,7 7,7 

Avslutningsfase  0,3 0,3 

Samlet estimat 25,7 8,0 33,7 

 
Prosjektets gjennomføringsfase del 1 og del 2 og avslutningsfase vil bli finansiert slik: 
 

Finansiering per år 2019 2020 Totalt 

Drift 4,7 1,1 5,8 

Investering 21,0 6,9 27,9 

Samlet fasekostnad 25,7 8,0 33,7 
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Autentiseringstjenesten, som prosjektet skal etablere, vil genere løpende kostnader knyttet 

til forvaltning, drift og vedlikehold som må finansieres innen Sykehuspartner HFs 

driftsbudsjett etter tjenesten er etablert, anslått til to FTE. Tilsvarende vil det løpe årlige 

kostnader til vedlikehold av maskinvare (miljø for utvikling, test og produksjon) og 

programvarelisenser. Om tjenestene skal utvides til flere av de om lag 2 000 applikasjonene 

i Helse Sør-Øst i gjennomføringsfase 3 vil også drifts- og vedlikeholdsanslagene øke.  

 

Prosjektet vil bli finansiert innenfor ISOP-programmets rammer for drift og investering for 
2019 og planlagte rammer i Økonomisk langtidsplan 2020-2023 for kommende år. 
 
Det er gjort en usikkerhetsanalyse av budsjettet for fasene som er til beslutning: 
 

Budsjett og usikkerhetsnivå per fase Budsjett P50 P85 

Gjennomføringsfase del 1, etablering av autentiseringstjeneste 25,7 26,6 28,4 

Gjennomføringsfase del 2, ibruktakelse fire prioriterte områder 7,7 8,0 8,4 

Avslutningsfase 0,3 0,3 0,3 

Samlet estimat 33,7 34,9 37,1 

 
I tillegg til prosjektkostnadene nevnt over vil det tilkomme kostnader for Sykehuspartner HF 
og helseforetakene knyttet til eventuell konsolidering av PKI for kvalifiserte sertifikater. Disse 
kostnadene vil bli anslått i gjennomføringsfase del 1. En konsekvens av prosjektet vil også 
være at noen ansatte må identifiseres på nytt. Det vil også være opplæringsbehov i 
identifiserings- og autentiseringsarbeid ved kontorene som utsteder sertifikater. Utover dette 
ventes det ikke at helseforetakene vil påføres vesentlig arbeid knyttet til prosjektets arbeid 
eller leveranser. 
 
Gevinster 
Ved å løfte identiteten til alle ansatte og leverandører i Helse Sør-Øst og etablere en 
autentiseringstjeneste vil det sikres at de autentiseres på rett sikkerhetsnivå. Dette er en 
gevinst som oppnås allerede i gjennomføringsfase del 1. 
 
Arbeidet i gjennomføringsfase del 1 vil legge grunnlaget for å ta i bruk tjenesten og det er en 
forutsetning for å kunne etterleve eIDAS-forordningen og Norm for informasjonssikkerhet 
(Normen), som beskriver hvordan gjeldende lovverk skal tolkes. Gjennom ibruktakelse for 
prioriterte områder (gjennomføringsfase del 2) vil man oppnå betydelige gevinster ved å 
sikre alle klienter og arbeidsflater både for ansatte og leverandører, og sikre en ibruktakelse 
av de største kliniske applikasjonene.  
 
Gevinster fra gjennomføringsfase del 3 er avhengig av hvilke applikasjoner som blir prioritert 
for ibruktakelse. 
 
Risiko 
Forankring og involvering 
Prosjektet vil innføre endringer i måten alle ansatte i regionen identifiseres og autentiseres 
på i fremtiden. Det er særlig to av tiltakene som vil oppleves som en endring for de ansatte 
og ledelse på foretaksnivå: 

 Etablere en regional autentiseringstjeneste som brukes av alle helseforetak i Helse 
Sør-Øst. Ved innlogging på klient vil ansatte bli presentert for et sett med nye 
metoder for autentisering basert på flerfaktorpålogging eller ulike former for biometri6 
som erstatter dagens bruk av brukernavn og passord. Det er ventet at bruken av nye 
metoder vil påføre både ansatte og brukerstøtte noe merarbeid i en tidlig fase, men 
sett i et lengre perspektiv er det vurdert til å være en forbedring. Prosjektet har 

                                                 
6 Biometri er autentisering basert på f.eks. stemme, ansikt, iris og fingeravtrykk. 
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forankret prinsipper for autentisering med sikkerhetsledere og IKT-ledere ved 
helseforetakene. Virkning for helseforetakene av de nye lovkravene til digitale 
identiteter og tillitsnivåer er tolket sammen med de andre regionene.  

 Etablere et sett med felles regionale prosesser for identifisering av ansatte og 
leverandører. Omfanget av endringene er avhengig av i hvilken grad det er etablert 
prosesser og rutiner for identifisering av ansatte og leverandører ved 
helseforetakene i dag. Dagens lokale prosesser skal tilpasses regionale prosesser 
og identiteter må løftes til korrekt sikkerhetsnivå. Prosjektet vil støtte de lokale ID-
kontorene ute på helseforetakene i arbeidet med innføring av og opplæring i nye 
prosesser. Her vil Nasjonalt ID-senter stille med metodeverk, e-læring og støtte 
vederlagsfritt. Tiltaket vil medføre at noen ansatte må identifisere seg på de nytt. Det 
kan for foretakene oppleves som en ulempe. 

 
Nødvendig forankring i alle helseforetak anses derfor å være en vesentlig suksessfaktor. En 
eventuell manglende forankring ved helseforetakene vil være en risiko for innføringen av 
både e-ID-prosessene og ibruktakelse av den nye autentiseringstjenesten. Dette kan 
medføre at eIDAS-kravene ikke oppfylles og at Helse Sør-Øst ikke etterlever Normen.  
 
For å redusere denne risikoen har prosjektet gjennomført tiltak. Prosjektet gjennomfører 
regelmessige møter med alle helseforetak med fokus på å sikre forankring og tydeliggjøre 
eierskap. Innen juni 2019 vil det være avholdt møter med IKT-ledere, HR-ledere og 
sikkerhetsledere ved alle helseforetak i regionen. 
 
Videre vil saken gjennomgås i allerede etablerte fora. Gjennomføring av prosjektet er også 
forankret med administrerende direktører i helseforetakene.  
 
Alle helseforetak i regionen må også bidra med rett kompetanse og kapasitet i arbeidet med 
innføring av prosesser og videre ibruktakelse av ny autentiseringstjeneste. Prosjektet har 
god dialog med de områder som må bidra i gjennomføringen av prosjektet for å sikre dette, 
og det samarbeides tett for å avstemme behov.  
  
Brukerscenarier 
Det er også en risiko knyttet til hvorvidt prosjektets definerte brukerscenarier dekker det 
totale brukerbehovet i Helse Sør-Øst. Brukerscenariene er forankret for å skape forståelse 
og enighet om helseforetakenes totale behov. Scenariene som beskriver funksjonelle krav til 
den fremtidige, regionale autentiseringstjenesten er utarbeidet i tett samarbeid med 
programmet Regional klinisk løsning. Brukerscenariene vil bli forankret ytterligere med 
helseforetakene gjennom etablerte fora. Det er planlagt sak om prosjektets leveranser med 
fokus på brukerscenariene til fagdirektørmøtet i Helse Sør-Øst. 
 
Dokumentasjon  
Dokumentasjon for prosjektet er utarbeidet i henhold til prosjektveiviseren. Følgende 
hoveddokumenter er sentrale som beslutningsgrunnlag: 

 Mandat for Styrket autentisering versjon 3.0 

 Styringsdokument for Styrket autentisering versjon 1.0  

 Business Case for Styrket autentisering versjon 1.05 

 BP3 Sjekkliste ved faseovergang 

 Faseplan for Gjennomføringsfasen versjon 1.0 
 
Oversikt over fora der prosjektet er behandlet 
Prosjektet er presentert og behandlet i følgende fora: 
 

Forum Dato 

Prosjektets styringsgruppe 21. mars 2019 
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Programstyret, ISOP 3. mai 2019 

Infrastrukturrådet, Sykehuspartner HF 6. mai 2019 

Investeringskomitéen, Sykehuspartner HF 8. mai 2019 

Direktørmøtet i Helse Sør-Øst 6. juni 2019 

Styret, Sykehuspartner HF (planlagt) 19. juni 2019 

 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Tiltakene som er beskrevet i denne saken adresserer behovet for å sikre tillit til identifisering 
og autentisering innad i eget helseforetak, mellom helseforetak i regionen og ut mot andre 
helseaktører og leverandører. Ved å gjennomføre tiltakene vil både identiteten til alle ansatte 
og leverandører i regionen tilfredsstille korrekt sikkerhetsnivå og lovkrav knyttet til 
identifisering og autentisering kunne etterleves, for eksempel krav gitt i eIDAS-forordningen 
slik Norm for informasjonssikkerhet i detalj beskriver. 
 
Konsekvensen av å ikke gjennomføre disse tiltakene vil være at regionen ikke oppnår 
nødvendig kontroll på identitet og autentisering for alle ansatte og leverandører. Dette vil 
også kunne gå utover helseforetakenes gjensidige tillit og gjøre ønsket regionalt og 
nasjonalt helsesamarbeid vanskeligere. Det vil øke risiko for at regionen ikke møter de 
kommende og gjeldende krav, herunder en økt risiko for sikkerhetshendelser knyttet til 
tilgang til pasientinformasjon.  
 
Administrerende direktør vektlegger at Helse Sør-Øst må imøtekomme krav til identifisering 
og autentisering av personer. Prosjektet leverer konkrete tiltak som setter Helse Sør-Øst i 
stand til å etterleve disse kravene. I sum vil disse tiltakene også bidra til å ivareta Helse Sør-
Øst sitt omdømme innenfor identitets- og tilgangsstyring. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tilslutter seg gjennomføringen av prosjektet. 


