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1. Hva saken gjelder 

Hensikten med denne saken er å orientere styret om årets trusselvurdering, samt gi en kort 
redegjørelse for prosessen som ligger til grunn for utarbeidelsen av denne.  
 

2. Hovedpunkter 

Bakgrunn og historikk 
Sykehuspartner fikk i oppdrag og Bestilling 2021 følgende oppgave1: 
 

 Sykehuspartner HF skal årlig utarbeide trusselvurderinger knyttet til 

informasjonssikkerhet til støtte for helseforetakene i Helse Sør-Øst.  

Prosess 
I tråd med oppgaven har Sykehuspartner HF utarbeidet en felles trusselvurdering med Helse Nord IKT 
for regionene Helse Sør-Øst og Helse Nord. Til tross for regionenes grunnleggende ulikheter innen 
områder som geografi, størrelse og IKT-systemer, er sikkerhetsutfordringene 
i det digitale rom likevel sammenfallende. Arbeidet startet november 2020. 
 
Gjennom samarbeidet med Helse Nord IKT har Sykehuspartner HF etablert en strukturert prosess for 
vurdering av trusselen i våre regioner, en prosess som vil bli utviklet videre. Begge regionene har 
rekruttert kompetanse innenfor trusseletterretning, og trusselvurderingen 2021 er utarbeidet i tråd 
med beste praksis og gjennom grundig metode. 
 
Trusselvurderingen har tatt utgangspunkt i en samlet verdivurdering for foretaksgruppen, slik det 
fremkommer i modellen nedenfor. Denne verdivurderingen er utarbeidet på bakgrunn av skade- og 
verdivurderingene som ble rapportert til departementet i forbindelse med kartleggingen av 
grunnleggende nasjonale funksjoner i 2019. Verdivurderingen ble gjort i samarbeid med Helse Sør-
Øst RHF og helseforetakene.  
 

 
 

                                                 
1 Oppdrag og bestilling 2021 for Sykehuspartner HF, kapittel 2.6 «Ivareta informasjonssikkerhet», 9. kulepunkt. 
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Status 
Trusselvurderingen 2021 gir en beskrivelse av det digitale trusselbildet mot Helse Sør-Øst og Helse 
Nord. Vurderingen identifiserer ulike aktørgrupper, og beskriver disse gruppenes vilje og evne til å 
gjennomføre operasjoner mot Helse Sør-Øst innenfor det digitale rom.  
 
På grunn av konsekvensene et vellykket løsepengeangrep kan ha for både tilgjengeligheten til 
systemer og informasjon, samt informasjonens konfidensialitet, vurderes løsepengevirus til mulig å 
være den farligste trusselen regionene står ovenfor i 2021. Dette begrunnes også i at vellykkede 
angrep sannsynlig vil innebære utpressingsforsøk mot regionene og mulig mot pasienter. 
 
Industrispionasje fra statlige aktører fremheves. Det pekes også på at enkelte aktører kan bruke en 
kombinasjon av digital etterretning og bruk av innsidetrusler for å oppnå mål. 
 
Det å erkjenne at det eksisterer aktører med vilje og evne til å påføre betydelig skade i 
spesialisthelsetjenestens IKT-systemer er nødvendig for å kunne håndtere risikobildet som blir 
beskrevet. God sikkerhetsstyring oppnås ikke ved dagsaktuell brannslukking, men gjennom 
systematisk analyse av trusselaktørenes vilje og evne, kontinuerlig reduksjon av våre sårbarheter og 
målrettet beskyttelse av våre verdier.  
 
Hvordan rapporten brukes fremover 
Målet med trusselvurderingen er at den skal gi et grunnlag inn i respektive regioners 
risikovurderinger, og dermed understøtte god virksomhetsstyring. Trusselvurderingen vil bidra til å 
fokusere på hvilke områder som bør prioriteres – og eventuelt hvilke verdier som bør skjermes 
ytterligere. 
 
Trusselvurderingen vil også bidra til styrket sikkerhetskompetansen og sikkerhetsbevissthet, særlig 
på ledelsesnivå.  
 
Trusselvurderingen er unntatt offentlighet, men vil deles i foretaksgruppen og med relevante 
samarbeidspartnere.  
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Sykehuspartner HF har levert en trusselvurdering som svarer ut oppdraget som er gitt. Metodisk har 
samarbeidet mellom Sykehuspartner HF og Helse Nord IKT vært positivt, og modellen bør 
videreutvikles og videreføres. Det vil også være rom fremover at også andre helseregioner bidrar inn 
til én felles trusselvurdering for hele spesialisthelsetjenesten. 
 
Rapporten gir ledelse og styre i foretakene i regionen innsikt og kompetanse innenfor et svært viktig 
område.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar trusselvurdering 2021 til orientering.  

 


