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Innledning  
Helseforetakene har et selvstendig juridisk ansvar for å håndtere informasjonssikkerheten på 
en forsvarlig måte. Dette ansvaret isoleres ikke kun til behandling av personsensitiv 
informasjon i informasjonssystemer, men regulerer hele foretakets drift slik som blant annet 
fysisk tilgang til arkiver.  For å kunne dokumentere akseptabelt sikkerhet er det et krav at 
virksomheter som håndterer personsensitiv informasjon, skal gjennomføre nødvendige risiko- 
og sårbarhetsanalyser (RoS-analyser). En viktig del av ett slikt arbeid er å identifisere avvik 
samt beskrive/iversette korrigerende tiltak for å lukke disse. De 
informasjonssikkerhetsansvarlige ved helseforetakene i regionen gir følgende beskrivelse av 
det lovpålagte krav som eksisterer: 
 
”Foretakenes behandling av person- og helseopplysninger er regulert gjennom helselovene 
og Personopplysningsloven med dens forskrifter. For å kunne få behandlingen i samsvar med 
lovene må det derfor gjennomføres risikovurdering i forhold til informasjonssikkerheten hva 
angår tilgjengelighet, konfidensialitet, integritet og kvalitet. Det presiseres at 
sikkerhetstiltakene skal stå i forhold til sannsynligheten og konsekvensen av 
sikkerhetsbrudd…”. 2  
 
I Helse Nord har foretaksgruppen systematiske svakheter ved tre av våre fem helseforetak 
hvorledes disse lovpålagte krav forvaltes. Konkret mangler det gjennomføring av nødvendige 
RoS-analyser ved de berørte helseforetakene.  
 
Adm. direktør foreslår i denne saken å benytte foretaksmøte for å sikre at disse avvikene nå 
lukkes. 
 
Bakgrunn 
Helse Nord RHF gjennomførte i perioden 2003-2004 et felles regionalt prosjekt for å heve 
bevisstheten omkring informasjonssikkerhet i regionen. Prosjektet resulterte i en rekke forslag 
til felles prosedyrer samt etablering av sikkerhetsledelse for håndtering av 
informasjonssikkerhet ved foretakene. Likeledes ble det utformet ett felles 
opplæringsmateriale til bruk ved opplæring av de ansatte. Arbeidet med 
informasjonssikkerhet ved foretakene ble etter prosjektet avslutning, organisert i form av ett 
felles informasjonssikkerhetsforum hvor de informasjonssikkerhetsansvarlige ved foretakene 
møtes jevnlig.  
 
I perioden 2005 til utløpet av 2007 arbeidet Helse Nord RHF for å få gjennomført nødvendige 
RoS-analyser i regi av regionens informasjonssikkerhetsforum. Møtene i det regionale 
forumet har vært gode og har resultert i en stadig mer omforent tilnærming til området 
informasjonssikkerhet blant helseforetakene i regionen. Men det praktiske arbeidet med 
gjennomføring av RoS-analyser har kontinuerlig blitt nedprioritert på foretaksnivå.  

                                                 
1 ROS-analyse = Risiko- og sårbarhetsanalyse 
2 Utkast ”Styringssystem for informasjonssikkerhet”, ver. 0.9 side 13 
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Helse Nord RHF påla helseforetakene både i 2008 (innen utløpet av 1. tertial) og 2009 (innen 
1.juni) klare tidsfrister for når nødvendige RoS-analyser skulle ferdigstilles. Situasjonen ved 
utløpet av august 2009 synes å være at de tre foretakene Helse Finnmark HF, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF samt Nordlandssykehuset HF fortsatt ikke har lukket 
avviket.  
 
Datatilsynets vurderinger av sektoren. 
I Datatilsynets rapport ”Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler” av april 
2009 rettes det kritikk mot helsesektoren for blant annet manglende utførte og dokumenterte 
risikoanalyser. Datatilsynet mener at en grundig risikoanalyse er ett nødvendig verktøy for å 
bedre informasjonssikkerheten, hvor analysen må belyse hvilke risiko som foreliger med 
tilhørende tiltak for å redusere disse til ett akseptabelt nivå. Datatilsynet er ikke fornøyd med 
hvorledes sektoren og herunder også Helse Nord, håndterer de formelle kravene i gjeldende 
lover og forskrifter. 
 
Rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). 
Helse Nord RHF har vært åpen omkring de svakheter som eksisterer i regionen vedrørende 
informasjonssikkerheten senest i brev til Helse- og omsorgsdepartementet datert 12.5.2009.   
”Vi har fortsatt tre av fem foretak i regionen som ennå ikke har fullført RoS-analyser for 
systemer med pasientsensitiv informasjon. Arbeidet er krevende og ett av de områdene som 
gir utfordringer er å få klinikere til å sette av tilstrekkelig tid til deltagelse i arbeidsgruppene. 
Arbeidet pågår fortsatt i disse foretakene”. 
 
I forbindelse med forslaget til endringer i lovverket for å åpne opp for større grad av deling av 
pasientinformasjon mellom samarbeidende virksomheter (Ot. prop. nr 51 (2008-2009)), var 
det Helse Nord RHF’s ambisjon at de kjente avvikene skulle være lukket i forkant av 
behandlingen i Odelstinget. Følgende tilbakemelding ble gitt HOD. 
 
”Helse Nord har valgt å være så presis som overhode mulig relatert til styrker og svakheter 
knyttet til informasjonssikkerheten i regionen. Dette for at HOD skal kunne danne seg ett så 
korrekt bilde som mulig omkring situasjonen. Disse styrkene og svakheten er godt kjent blant 
foretaksdirektører og informasjonssikkerhetsansvarlige ved foretakene, og det arbeides for å 
lukke disse i tråd med tidligere tilbakemeldinger. Helse Nord RHF hadde ambisjoner om at 
disse skulle være lukket i forbindelse med lovendringenes behandling i Odelstinget, men må 
beklage at så ikke er tilfelle”.  
 
Tilbakemeldingen til Helse- og omsorgsdepartementet har vært basert på en god og presis 
dialog med de informasjonssikkerhetsansvarlige ved helseforetakene. Det trekkes frem her at 
det utføres et godt arbeid blant de informasjonssikkerhetsansvarlige i regionen gjennom blant 
annet arbeidet med etablering av felles styringssystem for informasjonssikkerhet i Helse 
Nord. Men den manglende resultatgraden vedrørende gjennomføring av nødvendige RoS-
analyser kan tyde på at de informasjonssikkerhetsansvarlige ved helseforetakene ikke får stilt 
nødvendige ressurser til rådighet.  
 
Konsekvenser  
Helse Nord har i dag avvik fra aktuelle lover og forskrifter ved tre av vår helseforetak som det 
er nødvendig å lukke. Disse avvikene er kjent både av helseforetakene, tilsynsmyndigheter og 
Helse- og omsorgsdepartementet, og det gir liten troverdighet at slike avvik kan eksisterer 
over år.  
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Dette kom spesielt til uttrykk våren 2009 hvor Helse- og omsorgsdepartementet fremmet 
forlag til endringer i eksisterende lovgiving for å åpne opp for en større grad av deling av 
helseopplysninger mellom samarbeidende virksomheter (blant annet deling av 
journalinformasjon mellom helseforetak). I denne prosessen ble de avvik som 
tilsynsmyndighetene hadde avdekket de siste årene aktivt benyttet som eksempler av 
tilsynsmyndighetene, og det ble manet til varsomhet med å vedta de foreslåtte endringer3. 
Svakhetene ble av flere eksponert i media og således aktivt benyttet for å stoppe eller endre 
innholdet i de foreslåtte lovendringene. Endringene i lovverket har vært etterspurt av 
helseforetakene og Helse Nord RHF i flere år og er sammenfallende med Helse Nords 
strategiske planer4. Det er derfor beklagelig at helseforetakene ikke prioriterer arbeidet høyere 
og gjennom dette understøtter Helse- og omsorgsdepartementets arbeid på en bedre måte.  
 
Selv om forslaget til endringer i eksisterende lovverk ble vedtatt av Odlestinget og Lagtinget 
våren 2009 har innspillene fra blant annet Datatilsynet blitt lagt merke til. Helse Nord er 
avhengig av å inneha den nødvendige tillitten for at vi behandler personsensitiv informasjon 
på en forsvarlig måte. Denne tillitten er det vanskelig å oppnå så lenge de formelle kravene 
ikke ivaretas tilfredsstillende måte.  
 
Behov for foretaksmøte 
Med bakgrunn i at helseforetakene ikke følger opp de styringssignaler gitt i 
oppdragsdokumentet både for 2008 og 2009 foreslår adm. direktør at det gjennomføres 
foretaksmøter med de aktuelle helseforetakene. Det vurderes slik at helseforetakene har fått 
tilstrekkelig tid samt konkrete styringssignaler for å bringe dette forholdet i ordnede former.  
 
Det foreslås å gi en romslig tidsfrist med bakgrunn i den forventende pandemi som vil legge 
betydelig beslag på ressurser ved helseforetakene. Det foreslås å sette en tidsfrist for lukking 
av avvikene til 15. februar 2010. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Det gjennomføres foretaksmøte med Helse Finnmark HF, Universitetssykehuset Nord-

Norge HF og Nordlandssykehuset HF, hvor helseforetakene pålegges å gjennomføre 
nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 
2. Risiko- og sårbarhetsanalyser skal være utført innen 15. februar 2010. 
 
 
Bodø, den 14. august 2009 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 

                                                 
3 (eks. ”Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler”, Datatilsynet, april 2009) 
4 jfr. styresak 70-2002 IT-strategi Helse Nord RHF 
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