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1.

Hva saken gjelder

Program for informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og tilgangsstyring (ISOP) ble avsluttet i
henhold til plan 30. juni 2020. Gjennom målrettede tiltak innenfor temaene teknologi, prosess,
organisasjon, kultur og kompetanse har programmet styrket Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst sine
evner til å håndtere informasjonssikkerhet, personvern, risikostyring og identitets- og tilgangsstyring.
Arbeidet har vært viktig for utviklingen av Sykehuspartner HF og styret har vært engasjert i dette
arbeidet. Administrerende direktør ønsker derfor å orientere styret om hovedpunktene fra
programmets sluttrapport som beskriver hva programmet har levert og som evaluerer programmets
leveranser og hvordan programmet har levert.

2.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Bakgrunn
Informasjonssikkerhet er, og har vært, et høyt prioritert område både for Sykehuspartner HF og i
regionen for øvrig. Informasjonssikkerhet var et av oppfølgingspunktene etter foretaksmøte 31. mai
2017, og det ble rapportert jevnlig på oppfølgingen, jfr. sak 055-2017. For å sikre prioritet og
koordinering på de mange initiativene innen området ble program ISOP ble besluttet opprettet av
administrerende direktør i Sykehuspartner HF 27. november 2017. Programledelsen ble pekt ut kort
tid etter dette og var operativ fra og med mars 2018. Første programstyremøte ble avholdt 14. mars
2018. Styret i Sykehuspartner HF ble orientert om etableringen av programmet 2. mai 2018, jf.
styresak 034-2018.
Programmet ble etablert for å samle og styrke pågående initiativ innenfor informasjonssikkerhet og
personvern, lukke avvik påpekt i ekstern rapport og møte nye lovkrav. Til grunn for etableringen lå
det også et sterkt ønske om å kunne gå fra en reaktiv til en proaktiv håndtering av
informasjonssikkerhet i Sykehuspartner HF. Etter datainnbruddet i januar 2018 ble ytterligere tiltak
for å øke informasjonssikkerheten lagt inn i programmet og gitt høy prioritet.
Målsettingen med programmet har vært å sette Sykehuspartner HF i stand til å håndtere dette
utfordringsbildet og samtidig bidra til at Sykehuspartner HF styrker seg på strategiske områder innen
informasjonssikkerhet, risikostyring, tilgangsstyring og personvern. Viktige virkemidler for å oppnå
dette har vært teknologi, prosess, organisering, kultur og kompetanse. Helt overordnet skulle
programmets arbeid også bidra til at pasienter skal kunne føle seg trygge på at pålitelig informasjon
om deres person og helse er tilgjengelig for behandler og at denne informasjonen samtidig er sikret
mot uautorisert tilgang.
I mandatet ble det fastsatt at programmet skulle sluttføres innen utgangen av 2020. Innenfor
tidsperioden 2018-2020 ble det lagt opp til at programmet skulle finansieres basert på årlige
tildelinger gjennom den ordinære budsjettprosessen.
Programmets prosjektportefølje
De fleste prosjektene i programmet var startet opp før programmet ble etablert, og det ble gjort et
omfattende arbeid med å få kontroll på prosjektporteføljen både med tanke på prosjektenes
leveranser og sammenhengen mellom disse (omfang, rekkefølge, interne og eksterne avhengigheter,
effektivitet i gjennomføringen, leveranser, release og gevinster), og med tanke på om prosjektenes
leveranser samlet sett var tilstrekkelige for å møte programmets målbilde og interessentenes
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forventninger (forventnings-, fremdrifts- og omfangsstyring). For i ivareta denne oppgaven på en god
måte har programmet vært styrt i henhold til prinsippene for programstyring som er nedfelt i
metodeverket Managing Successful Programmes (MSP).
Programmet har bestått av følgende prosjekter i perioden 14. mars 2018 - 30. juni 2020:

Figur 1: Gantt-diagram som viser programmets samlede prosjektportefølje.

Prosjektene som ikke ble avsluttet i programperioden er overført til andre program eller til
linjeorganisasjonen i Sykehuspartner HF.
Programmets måloppnåelse
Programmet har vurdert måloppnåelse basert på følgende kriterier:
 Kapabiliteter (evner) levert eller lagt til rette for av programmet
 Kapabilitetenes bidrag til etterlevelse av sikkerhetsprinsipper og -krav
 Kapabilitetenes bidrag til gevinster
 Lukking av avvik påvist i ekstern rapport.
Med kapabiliteter menes virksomhetens evne til å utføre et oppdrag og oppnå sine mål. En
kapabilitets styrke eller modenhet beskrives gjennom dimensjonene teknologi, prosess,
organisasjon/rolle og kompetanse. De fire dimensjonene beskrives slik:
 Teknologi er den tekniske løsningen som prosjektet leverer samt nødvendig infrastruktur
(servere, nettverk, lagring, etc.)
 Prosess er beskrivelse av hvordan det skal jobbes etter at endringen er innført
 Organisasjon/roller er beskrivelse av hvem som har ansvar for prosessen og hvem som skal
jobbe etter den nye prosessen
 Kompetanse er beskrivelse av om de som har roller i henhold til den nye prosessen er kjent
med rollene og behersker dem.
Programmet har levert eller lagt til rette følgende hovedkapabiliteter:
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Tillit til personlige identiteter
o Identifisering av IKT-leverandører
o Identifisering av egne ansatte
Sterk autentisering
o Utstedelse av regionale maskinsertifikater (Regional PKI)
o Regional autentiseringstjeneste
o Tofaktorautentisering ved fjernaksess
Sikker samhandling på tvers av ulike aktører i helsesektoren
Helhetlig IAM-arkitektur
o IAM-målarkitektur 2023
o IAM-krav
Automatisert identitetsforvaltning og tilgangsstyring
Kontroll på privilegerte tilganger
o Kontrollert arbeidsflate for privilegerte tilganger
o Kontrollert, sporbar og sikker bruk av privilegerte tilganger
Motstandsevne mot dataangrep
o Detektere og spore trusler og uønsket aktivitet
o Redusert angrepsflate
o Etablere egen sikkerhetsinfrastruktur for Sykehuspartner CERT
Enhetlig risikostyring
o Prosess for ROS av teknisk løsningsdesign
o Felles sikkerhetsmål og nivå for akseptabel risiko for informasjonssikkerhet
o Enhetlig prosess for risikostyring i Sykehuspartner HF

I det følgende er et utvalg av løsningene som underbygger disse kapabilitetene konkretisert:
 Under kapabiliteten Kontrollert, sporbar og sikker bruk av privilegerte tilganger har
programmet innført prosesser og verktøy for kontroll med privilegerte tilganger i
Sykehuspartner HF. Virksomheten vil med dette få redusert angrepsflate og skadeomfang
ved potensielle angrep, redusert mulighet for oppslag uten tjenstlig behov, styrket
sporbarhet på hvilke personer som har hatt tilgang, økt mulighet for å avdekke brudd på
gjeldende sikkerhetsbestemmelser og samlet sett bedre mulighet til å etterleve gjeldende
regelverk.
 Under kapabiliteten Sikker samhandling på tvers av helsesektoren har programmet levert
sikkerhetskomponenter for identitets og tilgangskontroll (API Gateway) for at pasienter og
helsepersonell skal kunne aksessere Helse Sør-Øst sine tjenester på en enkel og sikker måte.
Komponentene gjør det mulig for pasienter å lese deler av pasientjournalen og tilgangslogg
på Helsenorge.no, samt at helsepersonell kan få journalinnsyn gjennom Kjernejournal.
 Under kapabiliteten Automatisert identitetsforvaltning og tilgangsstyring har programmet
levert en løsning for bestilling av tilganger (BAT), som sikrer sporbarhet ved at all
godkjenning og dialog knyttet til tildeling av en tilgang skjer direkte i løsningen og logges der.
Løsningen sikrer at tilganger blir godkjent på riktige fullmaktnivå. Løsningen sikrer også at
tilgang blir gitt ved tjenstlig behov og at tilgang opphører ved opphør av tjenstlig behov.
Løsningen viser også hvilke tilganger brukerne har til enhver tid. Løsningen legger også til
rette for automatisering av enkelte kategorier av tilgangsforespørsler.
 Under kapabiliteten Tofaktorautentisering ved fjernaksess har programmet innført
tofaktorautentisering via ID-porten for sluttbrukere som skal ha tilgang til Helse Sør-Øst sitt
nettverk fra utsiden (VPN). Dette har vært av stor betydning for virksomheten, spesielt etter
COVID19 med utstrakt bruk av hjemmekontor.
 Under kapabiliteten Detektere og spore trusler og uønsket aktivitet har programmet levert epostsikring og endepunktssikring. E-postsikring har gitt bedre kontroll på lenker og vedlegg
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som brukerne mottar på e-post og med det gjort det lettere å både avdekke ondsinnet kode
og stanse forsøk på inntrengning. Endepunktssikring på datamaskiner og servere har gjort
det lettere å avdekke om noen har trengt inn, samt å isolere og stanse slik aktivitet.
Økonomi
Programmet er gjennom de tre leveårene 2018-2020 finansiert gjennom budsjettposten
«Sikkerhetstiltak (inkl. ISOP)» og prioritert gjennom delporteføljen ISOP. Tabellen under viser påløpte
kostnader pr. år fordelt på drift og investering:
Finansiering
Investering
Drift
Samlet

2018
106,3
86,1
192,4

2019
97,4
50,7
148,1

2020
40,7
12,4
53,1

Sum
244,4
149,2
393,6

Tabell 1: Påløpte kostnader pr. år fordelt på drift og investering basert på prognose pr. 31. august 2020. Alle tall er oppgitt
i millioner kroner og inkluderer nødvendig merverdiavgift.

Erfaringer
Programledelsen har i forbindelse med programavslutningen gjort en evaluering av effektivitet og
hensiktsmessighet i programgjennomføringen slik at Sykehuspartner HF kan dra nytte av erfaringene
og læringspunktene og ta det inn i forbedringsarbeid relatert til programgjennomføring. Noen av
erfaringene er presentert i det følgende.
For å sikre et positivt resultat har god forankring og eierstyring vært viktig. Programeier har tatt
aktivt eierskap, styringssignaler er gitt, beslutninger fattet og det er sikret nødvendig støtte i
realiseringen. Evalueringen viser et godt samarbeid mellom programledelsen, programeier og
programstyret. Styret og eier har aktivt støttet opp om programmet, dette har bidratt positivt i
realiseringen.
Programmet har gjennom sitt arbeid bidratt til å løfte modenheten på programgjennomføring og
programstyring i Sykehuspartner HF. Dette var avgjørende for å kunne lykkes med programmet og
det er viktig å ta med seg denne kunnskapen og kulturen videre i andre program. Et viktig element i
dette har vært relevant rapportering fra prosjekt til styringsgruppene og fra program til
programstyre. God rapportering bidrar til at beslutninger fattes på et riktig grunnlag, og bidrar til tillit
til det arbeidet som gjøres.
Det har vært lagt stor vekt på et tett samarbeid mellom programmet, prosjektene og
linjeorganisasjonen. Det har vært viktig å sikre at prosjektplanene og prosjektleveransene tar nok
hensyn til linjens behov, slik at linjen absorberer prosjektleveransene og at leveransene medfører
reelle endringer og forbedringer. Det har vært jobbet aktivt med kartlegging og estimering av behov
for kompetanse og bemanning i linjeorganisasjonen, utarbeidet opplærings- og
kommunikasjonsplaner og -materiell for både ansatte og ledere på alle nivå. Slik aktiv
endringsledelse er nødvendig for å lykkes med alle typer prosjekter og program.
ISOP ble organisert som et program for å samle og styrke ulike initiativ innenfor området. En viktig
erfaring er å sikre god balanse mellom intern kapasitet og kompetanse og ekstern bistand. Dette vil
lette prosjektets forståelse for, og dialog med øvrige deler av Sykehuspartner HFs organisasjon, sikre
læring i egen organisasjon, samtidig som bruk av egne medarbeidere vil kunne lette
implementeringen og overgangen til drift og forvaltning.
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3.
Administrerende direktørs anbefaling
Informasjonssikkerhet og personvern har de siste årene fått økt oppmerksom. Dette både som følge
av en generell økt bevissthet om betydningen av informasjonssikkerhet og personvern i samfunnet
generelt, men også som følge av konkrete hendelser hvor Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF
har vært involvert. Informasjonssikkerhet og personvern har derfor vært et høyt prioritert område i
Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst for øvrig de siste årene. Styret har også prioritert
informasjonssikkerhet og personvern høyt og fulgt arbeidet tett, og har gjennom det bidratt til den
økte oppmerksomheten og de endringene som er gjennomført de siste årene.
Mye av Sykehuspartner HF sitt arbeidet har vært samlet i program for informasjonssikkerhet,
personvern, identitets- og tilgangsstyring (ISOP). Programmet er nå avsluttet, og Sykehuspartner HF
har med gjennomføringen av programmet nådd en viktig milepel i arbeidet. Programmet har
gjennomført en rekke målrettede tiltak innenfor temaene teknologi, prosess, organisasjon, kultur og
kompetanse, som har bidratt enten direkte eller indirekte til å styrke virksomhetens evner innenfor
fagområdene informasjonssikkerhet, personvern, risikostyring og identitets- og tilgangsstyring.
Sykehuspartner HF har gjennom dette arbeidet utviklet seg som organisasjon og bygget opp solid
kompetanse på fagområdene.
Selv om programmet gjennom sitt arbeid har løst mange viktige oppgaver innenfor fagområdene
informasjonssikkerhet, personvern, risikostyring og identitets- og tilgangsstyring, erkjenner
administrerende direktør at det pågående arbeidet med standardisering og sanering, samt
infrastrukturmoderniseringen er avgjørende for å styrke informasjonssikkerheten ytterligere. Videre
er trusselbildet i stadig utvikling, og det kreves kontinuerlig innsats på disse fagområdene for å kunne
opprettholde et tilstrekkelig sikkerhetsnivå i Helse Sør-Øst. Det vil derfor være nødvendig å prioritere
disse fagområdene høyt også i årene som kommer, og administrerende direktør vil involvere styret
og holde styret orientert.
Administrerende direktør anbefaler at styret tar redegjørelsen til orientering.
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