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Styresak 138-2012 Internrevisjonsrapport 07/2010: 

Internkontroll ved behandling av 

helseopplysninger i Helse Nord, gjennomføring 

av tiltak og lukking av avvik – oppfølging av 

styresak 20-2011 og styresak 72-2011 

 
 
Formål 
Internrevisjonen gjennomførte i 2010 revisjonsprosjektet Internkontroll ved behandling 
av helseopplysninger i Helse Nord. Formålet med revisjonen var å kartlegge om 
foretaksgruppen har etablert og vedlikeholdt et opplegg for internkontroll som gir 
rimelig grad av sikkerhet for at helseopplysninger blir behandlet i samsvar med 
grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, 
privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på helseopplysninger.  
 
En slik håndtering er i tråd med Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt, 
og det er derfor viktig at dette blir tilfredsstillende ivaretatt i Hele Nord. 
 
Denne saken har som formål å orientere styret om status i arbeidet med oppfølging av 
anbefalingene som ble gitt i Internrevisjonsrapport 07/2010. 
 
Bakgrunn/fakta  
I samsvar med vedtatt Plan for internrevisjon 2010-2011 har internrevisjonen 
gjennomført revisjonsprosjektet Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i 
Helse Nord. I tillegg til spesifikke rapporter pr. helseforetak ble det også utarbeidet en 
samlet rapport Internrevisjonsrapport nr. 07/10 som oppsummerer funnene etter 
revisjonen.   
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet denne rapporten i styremøte, den 23. februar 2011, 
jf. styresak 20-2011 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av  
helseopplysninger i Helse Nord, oppsummering. Styret fattet vedtak om at adm. direktør 
sørger for at styret før sommeren 2011 får presentert en fremdriftsplan som viser 
gjennomførte og planlagte tiltak for forbedring av internkontrollen, i samsvar med 
internrevisjonens anbefalinger.  
 
På styremøte i Helse Nord RHF, den 21. og 22. juni 2011 fikk styret presentert vedtatte 
fremdriftsplaner og gjennomførte tiltak, jf. styresak 72-2011 Internkontroll ved 
behandling av helseopplysninger i Helse Nord, fremdriftsplan for gjennomførte og 
planlagte tiltak – oppfølging av styresak 20-2011.  
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Styret ba om ny statusorientering, når tiltakene var gjennomført og avvikene lukket 
senest før sommeren 2012. Årsaken til at styret ikke har fått orientering innen 
sommeren 2012 er at oppfølging av saken ikke ga tilstrekkelige svar på 
gjennomføringsstatus, og det måtte jobbes videre med saken. Dette for at styret skulle 
få en presis og helhetlig orientering.  
 
Helse Nord RHF har fulgt opp saken med helseforetakene, og det foreligger oppdatert 
status pr. september 2012. Internrevisjonen har vært involvert i oppfølgingen.  
 
Av totalt 62 anbefalinger fordelt på helseforetakene er det 30 anbefalinger som anses 
helt fullført, tre anbefalinger delvis fullført, 23 anbefalinger som det fortsatt jobbes med, 
og seks anbefalinger der gjennomføring er planlagt og ikke påbegynt. Noen av de 
gjennomføringstiltakene helseforetakene viser til inkluderer 
prosedyrebeskrivelser/retningslinjer som inngår i utkast til felles styringssystem for 
informasjonssikkerhet (SIS). Informasjonssikkerhetsforum har jobbet lenge for å få på 
plass SIS. Saken er sist diskutert på ledermøte i juni 2012, og det gjenstår fortsatt 
ytterligere avklaringer.  
 
Det finnes vedlagt en fullstendig oversikt over anbefalinger pr. helseforetak med 
vurdering på gjennomføringsstatus på disse. Se vedlegg.  
 
Vurdering og konklusjon 
Krav om at helseopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende 
personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og 
tilstrekkelig kvalitet på helseopplysninger, sammenfaller med Helse Nords 
kjerneverdier. 
 
Sett under ett har helseforetakene fullført omkring halvparten av anbefalingene fra 
internrevisjonen. Gjennomføringen av de resterende anbefalinger pågår, og det 
foreligger konkret angivelse på når også disse forventes fullført.  
 
Statusrapport viser at helseforetakene har fokus på informasjonssikkerhetsarbeid. 
Likevel kan det konstateres at ikke alle anbefalinger fra internrevisjonen er tilstrekkelig 
fulgt opp i foretaksgruppen. Saken vil følges videre opp av adm. direktør. 
 
I tillegg til det arbeidet som foregår i helseforetakene kan det forventes at Helse Nord 
gjennom innføring og implementering av SIS får et godt verktøy for å ivareta 
informasjonssikkerhetsarbeidet. Saken vil bli fulgt opp av adm. direktør. 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Informasjon om oppfølgingen av Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved 
behandling av helseopplysninger i Helse Nord – oppsummering tas til orientering.  

 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp de anbefalingene som ikke er fullført. 
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3. Styret ber adm. direktør om å iverksette implementeringen av felles styringssystem 
for informasjonssikkerhet (SIS).  
 

4. Styret ber revisjonskomiteen vurdere en fremtidig oppfølgingsrevisjon.  
 
 
Bodø, den 16. november 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Statusrapport  
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     Status pr. 25.09.2012 
 

Oppfølging av Internrevisjonens anbefalinger i revisjonsprosjektet ”Internkontroll ved behandling av helseopplysninger” 

Nr. Anbefaling Beskrevne tiltak Vurdering 
Sykehusapotek Nord HF Status per 14.09.2012  
1. Etablere og implementere en helhetlig 

internkontroll for personvern/ 
informasjonssikkerhet i foretaket basert på 
sikkerhetsmål, sikkerhetsstrategi og klare 
ansvars- og myndighetsforhold. Kontrolltiltak 
som avviksregistrering, sikkerhetsrevisjoner og 
ledelsens gjennomgang må inngå her. Styrende 
dokumenter kan gjerne være felles for 
helseregionen dersom dette er hensiktsmessig. 

RL3380, datert 14.09.2012, fastslår at 
Sykehusapotek Nord HF skal følge 
styringssystemet for informasjonssikkerhet 
i Helse Nord og definerer 
sikkerhetsledelsen i foretaket. 

I arbeid. 
 
Status for implementering av 
styringssystemets elementer 
er ikke undersøkt nå. Det 
forventes at foretaket 
gjennomgår og arbeider videre 
med dette ut fra behov. 

2. Utarbeide en samlet oversikt over alle 
behandlinger av helse- og personopplysninger i 
foretaket og formålet/hjemmelen for 
behandlingen, samt etablere rutiner som sikrer 
at oversikten er oppdatert og fullstendig til 
enhver tid. 

Samlet oversikt og rutine er utarbeidet og 
tilgjengelig i Docmap, OL1653. 
Sist oppdatert 29.08.2012. 

Fullført. 

3. Sørge for at meldeplikten til Datatilsynet 
etterleves for alle meldepliktige behandlinger av 
helse- og personopplysninger. 

Det er gjort en ny vurdering av meldeplikt 
basert på oppdatert oversikt (se pkt.2). 
Melding sendt Datatilsynet 05.09.2012. 
Viser ellers til rutine nevnt over. 

Fullført. 

4. Bidra til at farmasøyters tilgang til, og 
behandling av, helseopplysninger i DIPS blir 
regulert via databehandleravtale med aktuelle 
helseforetak.  

Databehandleravtale med UNN HF er 
etablert. Har ikke fått henvendelse fra 
NLSH HF om problematikken. 

Fullført. 
NLSH og HSYK er gjort 
oppmerksomme på 
tilsvarende behov. 
Foreløpig ikke aktuelt i Helse 
Finnmark. 
 

5. Etablere skriftlige databehandleravtaler med 
aktuelle databehandlere og leverandører, og 
forsikre seg om at deres sikkerhetsstrategi gir 

Databehandleravtale med NAF-Data AS er 
etablert. Fjerntilgang er etablert via sikret 
løsning. 

Delvis gjennomført. 
Databehandleravtale med 
Helse Nord IKT er ikke 
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tilfredsstillende informasjonssikkerhet. etablert, og det foreligger 
ingen planer for dette. 

Helgelandssykehuset HF Status per 21.09.2012  
1. Videreutvikle oversikten over behandlinger av 

helseopplysninger, og etablere rutiner som 
sikrer at oversikten kontinuerlig er oppdatert og 
fullstendig. 

Oppdatert versjon av RL2033 forventes å 
være godkjent innen 31.10. 2012. 

I arbeid. 
 

2. Forsikre seg om at meldeplikten til Datatilsynet 
er ivaretatt for alle meldepliktige behandlinger 
av helse- og personopplysninger, samt etablere 
rutiner som sikrer at nye behandlinger blir 
meldt og at meldingsdatabasen vedlikeholdes. 

Det vises til rutinen nevnt i anbefaling 1. I arbeid. 
Innmeldinger til databasen ble 
utført umiddelbart. 

3. Fastlegge kriterier for akseptabel risiko ved 
behandling av helseopplysninger. 

Er definert i eget dokument datert 
01.02.2012. 

Fullført. 
 

4. Videreføre og videreutvikle gjennomføring og 
bruk av risikovurderinger, gjerne i samarbeid 
med Helse Nord IKT. 

Risikovurdering av informasjonssikkerhet 
gjennomføres regelmessig ifm ledelsens 
gjennomgang. Her identifiseres videre 
behov for nye: 

- ROS-analyser 
- Sikkerhetsrevisjoner 

Viser videre til felles styringssystem.  

Fullført. 
 

5. Vurdere å etablere et tverrfaglig utvalg 
(journalutvalg) der spørsmål knyttet til 
pasientjournal kan behandles. 

Journalutvalg skal etableres innen 15.11. 
2012. PR25504 beskriver utkast til mandat. 

I arbeid. 

6. Sørge for at Journalhåndboken gjennomgås, 
oppdateres og videreutvikles, samt at 
muligheter for større grad av felles praksis i 
bruk av DIPS vurderes. 

Ansvaret for gjennomgang og oppdatering 
tillegges Journalutvalget. Dette blir 
Journalutvalgets første jobb. 

Planlagt, ikke påbegynt. 

7. Innføre rutiner for utpeking og journalføring av 
journalansvarlig person for den enkelte 
pasientjournal innenfor hele helseforetaket. 

Rutine som beskriver utpeking av 
Journalansvarlig person for den enkelte 
pasientjournal vil bli føyd til i 
Journalhånboka, skal være på plass innen 
31.12.12. 

Planlagt, ikke påbegynt. 
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8. Foreta regelmessig gjennomgang av bruk av 
nødrettstilgang i DIPS og begrunnelse for dette. 

Regelmessig gjennomgang er etablert i 
samsvar med prosedyre PR1573. Rapport 
”Blålyslogg” i Dips kjøres siste dag i hver 
måned og leveres fra lokal IT til navngitt 
person i hhv Mo, Mosjøen og 
Sandnessjøen. 

Fullført. 

9. Gjennomgå hele tilgangsregisteret i Sectra PACS 
og fjerne alle tilganger som ikke er personlige og 
begrunnet i tjenestelige behov. 

Gjennomgangen er gjennomført. 
Rutine for å hindre gjentakelse er under 
etablering på røntgenavd. 

Fullført. 

10. Gjennomføre regelmessige undersøkelser av om 
det er samsvar mellom tjenestelige behov og 
aktive tilganger til nettverk og alle aktuelle 
applikasjoner. 

Det vises til beskrivelse i SIS. BAS blir 
verktøyet for å oppdatere tilgangene til de 
ansatte. Som en fast del av årlig 
kvalitetsuke (januar), vil alle lederne få i 
oppgave å gjennomgå tilgangene til sine 
ansatte (iverksettes fra januar 2013). 

I arbeid. 

11. Gjennomføre sikkerhetsrevisjon minimum årlig. Det gjøres årlig sikkerhetsrevisjon etter 
Normens faktaark 6, men ikke etter 
faktaark 6b. 

Fullført. 

12. Iverksette tiltak for jevnlig å forsikre seg om at 
sikkerhetsstrategien hos databehandlere og 
leverandører gir tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet. 

Følgende spørsmål diskuteres i 
Informasjonssikkerhetsforumet: 
Hva bør kreves for jevnlig å forsikre seg om 
at databehandlere og leverandører har en 
sikkerhetsstrategi som gir tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet? 

I arbeid. 
Følges videre opp som andre 
saker behandlet i IS-forum. 
 

13. Videreutvikle helseforetakets styrende 
dokumenter og andre internkontrollelementer 
med sikte på forbedring av øvrige svakheter 
Internrevisjonen har påpekt i denne rapporten. 
 
 

Kontinuerlig prosess. Ved innføring av SIS 
vil dette bli fanget opp mye bedre. 

I arbeid/kontinuerlig. 

Helse Finnmark HF Status per 24.09.2012  
1. Videreutvikle oversikten over behandlinger av 

helseopplysninger, og etablere rutiner som 
Oversikter fra Helse Finnmark: OL1708 og 
RL1910. 

Fullført. 
Oversikt: OK. 
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sikret at oversikten kontinuerlig er oppdatert og 
fullstendig, inkludert informasjon om 
databehandlere. 

 

2. Sørge for at meldeplikten til Datatilsynet 
etterleves for alle meldepliktige behandlinger av 
helse- og personopplysninger. 

Vurdert som ivaretatt. Det er gjennomført 
kartlegging av meldepliktige aktiviteter og 
etablert egne rutiner som automatisk 
varsler ansvarlig om reinnmeldinger når 
dette skal gjøres. Kameraovervåking og 
nøkkelkortsystemer er innmeldt. 

Fullført. 
 

3. Benytte avviksmeldinger mer aktivt i internt 
forbedringsarbeid. 

Superbrukere i klinikkene. Gjennomført 
opplæringstiltak i hele organisasjonen ifm 
oppgradering av Docmap. Avviksmeldinger 
inngår på sakslisten i KVAM/FAMU og KU. 
Det vises også til foretakets 
Kvalitetsstrategi. Kontinuerlig fokus. 

Fullført/kontinuerlig. 

4. Videreføre og videreutvikle gjennomføring og 
bruk av risikovurderinger, gjerne i samarbeid 
med Helse Nord IKT. 

Gjennomført bl.a. ROS-analyse ifm interne 
revisjoner som berører inf.sikkerhet. 
Helse Finnmark HF har opprettet ny stilling 
for IKT-ansvarlig. IKT-bestiller, IKT-ansvarlig 
og informasjonssikkerhetsansvarlig har 
felles treffpunkter, og det planlegges 
gjennomført sikkerhetsrevisjon iht norm 
for informasjonssikkerhet faktaarkene 
6/6b. I dette arbeidet søkes det samarbeid 
med lokal representant fra HN-IKT.  
Det er for øvrig gjennomført 2 kurs for 
interne revisorer som og har fokusert på 
gjennomføring av ROS-analyser. 
Kompetanse til gjennomføring av slike 
analyser er styrket i foretaket. 

Kontinuerlig/i arbeid. 
 

5. Definere hvordan foretakets samlede 
journalsystem er organisert, og etablere rutiner 
som sikrer at informasjon i den enkelte 

Pasientjournaler er fortsatt etablert slik at 
pasienter kan ha deler av sine journaler ved 
begge sykehus, altså ikke et samlet 

Planlagt. 
Ikke etablert samlet journal 
eller rutiner slik at det framgår 
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pasientjournal samsvarer med dette. journalsystem. Det er ikke etablert system 
for at det eksempelvis i journal ved 
Kirkenes sykehus er anmerket at det og 
finnes journal i Hammerfest eller motsatt. 
Sammenslåing planlegges gjennomført som 
en del av FIKS, og først da kan forholdet 
ansees som løst. 

i den enkelte journal at det 
finnes oppl. i flere 
journalsystemer ved HF-et. 

6. Fullføre oppryddingsarbeidet for å skape 
samsvar mellom tilganger til IT-systemer og 
tjenestelige behov, sørge for at tilganger 
løpende inaktiveres når tjenestelige behov 
opphører, samt gjennomføre regelmessige 
kontroller av at samsvar mellom tilganger og 
behov opprettholdes. 

Gjennomført et betydelig oppryddings-
arbeid og avregistrert mange brukere. 
Utførte kontroller har avdekket at tilganger 
ikke alltid blir lukket når ansatte slutter. 
Dette er avviksregistrert. Implementering 
av BAS ansees som det tiltaket som på 
tilfredsstillende måte vil holde nødvendig 
orden i fortsettelsen. Her vil det legges til 
rette for regelmessig kontroll. BAS 
planlegges implementert innen utgangen 
av 2012. 

I arbeid. 
Rydding gjennomført, rutine 
etablert, men det 
gjennomføres ikke 
regelmessige kontroller. 

7. Gjennomgå og oppdatere tilgangsmatrise og 
rollemaler i DIPS. 

Er ikke tilstrekkelig ivaretatt. Inngår 
imidlertid som ledd i FIKS-prosjektet. 
Kartlegging påbegynnes i september 2012 
av koordinator tilsatt i forbindelse med 
FIKS-prosjektet.    

Planlagt. 

8. Legge til rette for felles praksis i bruk av DIPS og 
andre elektroniske journalsystemer, herunder 
innføre felles rutiner for registrering av 
journalansvarlig person i DIPS. 

Det er utarbeidet flere prosedyrer som skal 
sikre felles praksis i foretaket i bruk av 
DIPS. Se dokumentsamling DS2248. 
EPJ-konsulentene er sentrale i arbeidet. 
27.08.2012: Rutiner og behov for 
registrering av journalansvarlig person tas 
opp internt. Egen kontroll gjennomføres. 

I arbeid. 
 

9. Sørge for at utveksling av røntgeninformasjon 
på tvers av HF-ene samsvarer med gjeldende 
lovverk (eventuelt i samarbeid med andre 

Er imøtekommet – tiltak iverksatt gjennom 
våre datasystemer. 

Fullført. 
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aktører i Helse Nord), og fjerne tilgangene for 
ansatte ved andre helseforetak til å hente 
røntgeninformasjon fra Helse Finnmark. 

10. Foreta en konkret risikovurdering i forbindelse 
med etablert fjerntilgang til røntgensystemer, 
samt gjennomføre risikoreduserende tiltak 
dersom uakseptabel risiko avdekkes. 

Er imøtekommet. Risikovurdering 
gjennomført og tiltak iverksatt. 

Fullført. 

11. Vurdere etablering av system for 
dokumentasjon/kontroll av uttak og retur av 
papirjournal fra arkiv ved BUP. 

Er imøtekommet – rutine foreligger. 
Ordningen er bekreftet iverksatt. 

Fullført. 
 

12. Gjennomføre sikkerhetsrevisjon og ledelsens 
gjennomgang minimum årlig. 

Rutinebeskrivelser er utarbeidet (PR16506 
og DS6278), men implementering gjenstår. 
Sikkerhetsrevisjon iht norm for 
informasjonssikkerhet faktaarkene 6/6b. 
planlegges gjennomført i utvalgte enheter i 
Klinikk Kirkenes innen utgangen av 2012. 
 
Informasjonssikkerhetsansvarlig i 
samarbeid med foretakets adm sjef 
utarbeider nå mal for innhold or ledelsens 
gjennomgang. Et realistisk mål er å 
gjennomføre ledelsens gjennomgang på 
foretaksnivå med utvalgte tema innen 
utgangen av november 2012. 
Gjennomføringen skal da evalueres med 
hensyn til innhold og hvorvidt 
gjennomgang i ettertid innføres også på 
klinikknivå. I Helse Finnmark kan det være 
aktuelt å vurdere inkludering av både 
kvalitetsaspekter, HMS aspekter samt 
informasjonssikkerhet i ett og samme 
gjennomgangsmøte.  
Styrking av ressurser innen 

I arbeid. 
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informasjonssikkerhetsarbeidet skal kunne 
bedre situasjonen for slik gjennomføring 
samt gjennomføring av nødvendige 
revisjoner. Økte ressurser estimeres som 
nødvendig og for å bedre kunne lykkes med 
implementering av nytt overordnet 
styringssystem for informasjonssikkerhet 
med tilhørende prosedyrer. Innføring av ny 
Helseinformasjonssikkerhetsforskrift 
medfører nye krav og oppgaver som 
forsterker behov for ressursstyrking. 

13. Iverksette tiltak for jevnlig å forsikre seg om at 
sikkerhetsstrategien hos databehandlere og 
leverandører gir tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet. 

Følgende spørsmål bør diskuteres: 
Hva bør kreves for jevnlig å forsikre seg om 
at databehandlere og leverandører har en 
sikkerhetsstrategi som gir tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet? Spørsmålet er satt 
på dagsorden både i nettverket for IKT-
bestillere og i IS-nettverket.  
 
Norsk Helsenett SF har i september 2012 
gjennomført en sikkerhetsrevisjon i Helse 
Finnmark (Kirkenes sykehus og Hammerfest 
sykehus). Oppfølging av anbefaling pkt 13 
ble drøftet med representantene fra Norsk 
Helsenett. Ut fra de råd vi har mottatt for 
den fase vi nå er i vil vi iverksette tiltak som 
følger: 
• Velge ut 1-2 legekontorer og be om 

oversendelse/orientering av deres 
styringssystem og prosedyrer for 
gjennomgang hos oss. 

• Bygge opp egen kompetanse ved å 
gjennomføre sikkerhetsrevisjoner i 

I arbeid. 
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utvalgte enheter i eget foretak. 
Se anbefaling 12.   

14. Videreutvikle helseforetakets 
internkontrollrutiner med sikte på forbedring av 
øvrige svakheter Internrevisjonen har påpekt i 
denne rapporten. 

Det er gjennomført flere internrevisjoner 
og påfølgende internkontroller. 

Kontinuerlig. 

Nordlandssykehuset HF Status per 21.09.2012  
1.  Sørge for at utveksling av røntgeninformasjon 

på tvers av HF-ene samsvarer med gjeldende 
lovverk (eventuelt i samarbeid med andre 
aktører i Helse Nord), og fjerne tilgangene for 
ansatte ved andre HF til å hente 
røntgeninformasjon fra NLSH. 

Dette er kommet i orden. Tilgang for 
ansatte ved andre HF til å hente 
røntgeninformasjon fra NLSH er stengt 
(09.05.2011). 

Fullført. 

2. Gi ansatte ved BUPA som yter helsehjelp de 
tilganger i Bupdata som er nødvendige for å yte 
forsvarlig helsehjelp og registrere i pasientens 
journal, via pålogg med unike 
autentiseringskriteria, og fjerne alle muligheter 
for pålogging til Bupdata via felles bruker-ID. 

Dette er kommet i orden (09.05.2011). Fullført. 

3. Finne alternative samarbeidsformer i 
forbindelse med pedagogisk virksomhet for 
pasienter ved BUPA som ivaretar behov for 
informasjon og dokumentasjon innenfor 
gjeldende regelverk, og fjerne tilgangene til 
Bupdata for personer som ikke er underlagt 
NLSHs eller databehandlers 
instruksjonsmyndighet. 

Pedagoger har ikke lengre tilgang til 
Bupdata. Det er utarbeidet rutiner for 
utveksling av informasjon innenfor 
gjeldende regelverk (09.05.2011). 

Fullført. 

4. Kartlegge mangler i personvernombudets 
oversikt over behandlinger av 
helseopplysninger, og etablere rutiner som 
sikret at oversikten kontinuerlig er oppdatert og 
fullstendig, inkludert informasjon om 
databehandlere. 

Det har i den siste tiden vært arbeidet 
intensivt i IS-Forum med å kartlegge og 
skaffe oversikt over alle kliniske systemer 
som det skal søkes dispensasjon for når det 
gjelder HISFOR. Denne rapporten ble 
oversendt Helsedirektoratet uke 37.  

I arbeid. 
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For NLSH dreier det seg om i overkant av 
500 systemer totalt fordelt på 
hovedsystemer, støttesystemer, 
integrasjonssystemer, kliniske systemer og 
historiske arkiv. I dette arbeidet ble det 
også tatt med administrative systemer for å 
skaffe en totaloversikt. I totaloversikten 
inngår også felt for databehandlere. IS-
forum har oversendt informasjonen til HN 
IKT for kvalitetssjekk og bestilt opprettelsen 
av en database for formålet.  
 
Planene fremover er at HN IKT skal 
vedlikeholde basen med støtte fra 
klinikkene til formålsbeskrivelse og 
bestemmelse om lovgrunnlaget. Arbeidet 
med etablering av databasen skal ifg. HN 
IKT være påbegynt. 

5. Fastsette nivå for akseptabel risiko forbundet 
med behandling av personopplysninger og 
videreføre arbeidet med risikovurderinger, 
herunder: etablere et system som sikrer at 
gjennomførte risikovurderinger blir fulgt opp og 
sørge for at det gjennomføres nye 
risikovurderinger før iverksetting av endringer 
som kan påvirke informasjonsbehandlingen.  

I felles styringssystem kap.3.1 beskrives 
akseptkriteriene. 
 
Nytt dataverktøy for dokumentasjon og 
oppfølging av gjennomførte 
risikovurderinger skal prøves ut i løpet av 
høsten 2012.  

I arbeid. 
 

6. Definere hvordan foretakets samlede 
journalsystem er organisert og etablere rutiner 
som sikrer at informasjon i den enkelte 
pasientjournalen samsvarer med dette. 

NLSH har i lengre tid sett fram til 
sammenslåing av alle basene, og vi ser at 
dette vil løse den nevnte problematikken. 
Det regionale ”FIKS- programmet” (spesifikt 
prosjektet ”HOS – Harmonisering, 
Optimalisering og Sammenslåing”) har 

Planlagt. 
Ikke etablert samlet journal 
eller rutiner slik at det framgår 
i den enkelte journal at det 
finnes oppl. i flere 
journalsystemer ved HF-et. 
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blant annet som målsetning å konsolidere 
sykehusenes mange DIPS instanser.  
 
Inntil denne sammenslåingsprosessen er 
gjort, må NLSH forholde seg til egne interne 
sykehus (Bodø, Lofoten, Vesterålen) på 
samme måte som vi forholder oss til 
pasienter fra andre foretak i regionen når 
det gjelder sikring av 
pasientinformasjonen. 
 
NLSH vil utarbeide overordnet prosedyre 
for å sikre at pasientens samlede journal er 
ivaretatt på tvers av enkeltsykehusene 
(databasene). 

 

7. Innføre felles rutiner for registrering av 
journalansvarlig person i DIPS. 

Tatt opp med klinikkene og gjennomført 
stikkprøvekontroll i januar 2011. Kontrollen 
viste fortsatt mangelfull registrering.  
PR04663 i felles styringssystem omtaler 
kravet om utpeking og dokumentasjon av 
journalansvarlig person. Det er likevel 
nødvendig og øke bevisstheten rundt dette 
gjennom opplæring. Se tiltak til anbef. 8. 

I arbeid/planlagt. 
Det framgår ikke av PR04663 
hvor/hvordan journalansvarlig 
person skal registreres i DIPS.  
 

8. Iverksette systematiske tiltak som gjør det mulig 
å avdekke eventuelt misbruk av tilganger. 

Tidligere informert om ”snokeforbud” og 
forbud mot å låne ut passord. 
Stikkprøvekontroll av blålysbruk ble 
gjennomført i mai 2010. Manglende 
begrunnelser ble fulgt opp. Det vises til 
felles prosedyrer om tilgangsstyring 
(DS6273) og om pasientjournalen 
(PR04663). NLSH har utpekt BAS-
administratorer og gjennomført opplæring 
for alle klinikker. 

Ikke iverksatt. 
PR1573 sier at rapport 
”Blålyslogg” skal sjekkes for 
alle innsyn siste dag i hver 
måned.  I tillegg skal det gjøres 
minst 4 rutinekontroller (ikke 
blålys) i året. Slike 
regelmessige kontroller er ikke 
innført i NLSH. 
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Her vil det bli viktig å bevisstgjøre 
klinikkene på innholdet i prosedyrene. 
Planlagte ROS-analyser vil avdekke hvor vi i 
første rekke bør sette inn ressurser til 
bevisstgjøring og opplæring. Dette vil gi en 
indikasjon på hvilke e-læringskurs som bør 
prioriteres først. 

9. Iverksette tiltak for jevnlig å forsikre seg om at 
sikkerhetsstrategien hos databehandlere og 
leverandører gir tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet. 

Følgende spørsmål diskuteres i 
Informasjonssikkerhetsforumet: 
Hva bør kreves for jevnlig å forsikre seg om 
at databehandlere og leverandører har en 
sikkerhetsstrategi som gir tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet? 

I arbeid. 
Følges videre opp som andre 
saker behandlet i IS-forum. 
 

10. Videreutvikle helseforetakets 
internkontrollrutiner med sikte på forbedring av 
øvrige svakheter Internrevisjonen har påpekt i 
denne rapporten. 

Viser til felles styringssystem. Vil framover 
særlig fokusere på opplærings- og 
informasjonsarbeid. 

Kontinuerlig. 
 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Status per 03.09.2012  
1. Sørge for at det er samsvar mellom 

dokumentasjon, oppfatninger og praksis for 
ansvars- og oppgavefordeling knyttet til 
internkontroll ved behandling av 
helseopplysninger. Herunder: bringe klarhet i 
hvilken funksjon som er systemeier for DIPS i 
UNN HF, samt hvilke oppgaver dette innebærer. 

SKIS er systemeier for DIPS i UNN HF. 
 
Felles styringssystem for 
informasjonssikkerhet er fremmet for 
beslutning i sykehusledelsen. 

I arbeid. 
 
Godkjenning og 
implementeringstiltak 
gjenstår. 

2. Etablere rutiner for utpeking og journalføring av 
journalansvarlig person for den enkelte 
pasientjournal. 

Innarbeidet i nye rutiner som for tiden er 
under revidering. 
Reimplementeres ved innføring av SIS 

I arbeid. 
 

3. Etablere rutiner som sikrer at alt personell ved 
UNN HF undertegner taushetserklæring, og at 
denne arkiveres i personalmappen. 

Gjennomgang av eksisterende rutine er 
foretatt. 
Planlagt revisjon av kontrollrutine (HR) i 
løpet av høsten i forbindelse med innføring 

Fullført.  
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av nytt personalsystem. 
4. Sørge for at tilganger til IT-systemer trekkes 

tilbake når tjenestelige behov opphører, samt 
gjennomføre regelmessige undersøkelser av 
samsvar mellom tjenestelige behov og aktive 
tilganger til nettverk og alle aktuelle 
applikasjoner. 

De reviderte avdelingene har gjennomgått 
og revidert ansattes autorisasjon. 
Det vil bli en fast årlig gjennomgang ved 
implementering av SIS, og vil gjelde for hele 
UNN. 

Delvis gjennomført. 

5. Vurdere om journalsystemet innenfor barne- og 
ungdomspsykiatrisk virksomhet er 
hensiktsmessig organisert, samt definere 
organiseringen klart, herunder hvilken 
dokumentasjon som skal føres i elektronisk 
journal og hvilken dokumentasjon som skal 
føres i papirjournal. 

BUP har tatt i bruk DIPS, og pasienter ved 
BUP har nå felles journal i UNN HF. 
 

Fullført. 

6. Gjennomføre en separat risikovurdering for 
Bupdata, inkludert risikohåndtering i samsvar 
med virksomhetens akseptkriterier. 
 

Nytt system (DIPS) tatt i bruk. Ikke lenger aktuelt. 

7. Inngå databehandleravtale med Sykehusapotek 
Nord HF. 

Avtale ble underskrevet 09.05.2012 Fullført. 

8. Gjennomføre sikkerhetsrevisjon og ledelsens 
gjennomgang minimum årlig. 

Ledelsens gjennomgang av 
informasjonssikkerhet inngår som en del av 
den ordinære ledelsens gjennomgang. 
Rutine beskrevet i SIS. 

Fullført. 
 

9. Videreutvikle oversikten over behandlinger av 
helseopplysninger slik at det klarere framgår 
hvilke databehandlere som benyttes, samt 
iverksette tiltak for jevnlig å forsikre seg om at 
sikkerhetsstrategien hos databehandlere gir 
tilfredsstillende informasjonssikkerhet. 

Arbeidet med oversikt er igangsatt og 
planlegges fullført i forbindelse med 
implementering av Helseinformasjons-
forskriften. Planlagt ferdig innen utgangen 
av 2012. 
Følgende spm diskuteres i IS-forum: 
Hva bør kreves for jevnlig å forsikre seg om 
at databehandlere og leverandører har en 
sikkerhetsstrategi som gir tilfredsstillende 

I arbeid. 
 
Andre ledd følges videre opp 
som andre saker behandlet i 
IS-forum. 
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informasjonssikkerhet? 
10. Videreutvikle helseforetakets styrende 

dokumenter og andre internkontrollelementer 
med sikte på forbedring av øvrige svakheter 
Internrevisjonen har påpekt i denne rapporten. 

Implementering av SIS og at dette inngår i 
det arbeid som allerede er igangsatt i FFS. 
Kontinuerlig prosess. 

Kontinuerlig. 

Helse Nord IKT Status per 17.09.2012  
1. Videreutvikle sikkerhetsrådgivers rolle. Denne funksjonen er forsterket med en 

ekstra stillingsbrøk. Det er etablert ei 
koordinering mellom aktiviteter på 
beskrivende dokumenter/prosedyrer og 
implementering av disse. 

Fullført. 

2. Avklare behov og detaljeringsgrad for 
overordnede konfigurasjonskart med 
Informasjonssikkerhetsforum for Helse Nord og 
HF-enes bestillere, samt utarbeide og holde 
oppdatert slike kart. 

Det er etablert en prosjektgruppe som har 
som mandat å utvikle config gjennom ITIL. 
Denne skal ha beskrevet config prosessen 
innen utgangen av 2012. Dette vil danne 
grunnlaget for å svare på bestillingen. 

I arbeid. 
 

3. Etablere rutiner som sikrer at styrende 
dokumenter er underlagt tilfredsstillende 
dokumentstyring. 

Det er i samsvar med ISO 9001-standarden 
utarbeidet prosedyre for dokumentstyring.  
Denne skal sikre styring av 
versjonsnummer, godkjenning og annen 
identifikasjon av dokumentene, 
oppdatering, distribusjon og arkivering. 

I arbeid. 
En prosedyre er utarbeidet, 
men denne framstår som noe 
mangelfull for å kunne sikre at 
dokumenter er underlagt 
tilfredsstillende 
dokumentstyring. Det er 
ukjent i hvilken grad 
prosedyren er implementert. 

4. Påse at oppfølging av avvik blir dokumentert, og 
at avvik ikke lukkes før besluttede korrigerende 
og forebyggende tiltak er iverksatt. 

Prosedyre for avvik meldt fra HF og internt i 
IKT er etablert. 

Fullført. 
PR26149. 

5. Etablere en felles forståelse for avgrensninger 
mellom hendelsesregistrering i Godrift og 
avviksregistrering, både internt hos HNIKT og i 
forhold til HF-ene, samt bidra til en hensikts-
messig arbeidsflyt for avviksmeldinger mellom 

I samarbeid med IS-forum er det utarbeidet 
en prosedyre for melding av IKT-avvik. 
Dette er en felles prosedyre for alle HF.  

Fullført. 
PR26149. 
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HNIKT og HF-ene. 
6. Gjennomføre sikkerhetsrevisjon og ledelsens 

gjennomgang minimum årlig. 
Prosedyrer for sikkerhetsrevisjon og 
ledelsens gjennomgang er utarbeidet. 

I arbeid. 
Prosedyrer er utarbeidet, men 
det er ukjent i hvilken grad 
disse er implementert. 

7. Vurdere mulighetene for, og verdien av, et 
tettere samarbeid mellom HNIKT og HF-ene i 
forbindelse med gjennomføring av 
risikovurderinger. 

Det er en tett dialog med bestillere, og 
spesielt SKIS, på gjennomføring av 
risikovurderinger. En konkret sak er 
radiologi risikovurderingen, hvor styrings-
gruppen for HN IKT besluttet gjennom-
føring av tiltakene etter en felles prosess 
HNIKT/HF. IS-forum arbeider også med 
med ROS av sikkerhetsarbeidet. 

Fullført/kontinuerlig. 

8. Gjennomføre regelmessige kontroller for å sikre 
at HNIKT-ansattes tilganger samsvarer med 
tjenestelige behov. 

HR-HNIKT er gitt ansvaret å gjennomføre 
årlige kontroller med dette 
(prosedyrefestet). 

I arbeid. 
Prosedyre er etablert, men det 
er ukjent i hvilken grad slik 
kontroll er implementert. 

9. Gjennomføre regelmessige tester for å 
forebygge/avdekke eventuelt misbruk av 
tilganger fra egne ansatte. 

HR-HNIKT er gitt ansvaret å gjennomføre 
regelmessige tester for å forebygge/ 
avdekke evt. misbruk av tilganger fra egne 
ansatte (prosedyrefestet).  

I arbeid. 
Prosedyre er etablert, men det 
er ukjent i hvilken grad slik 
kontroll er implementert. 

10. Sørge for at alle etablerte leverandørkontoer er 
underlagt tilfredsstillende sikkerhetstiltak, og at 
kontoer trekkes tilbake når tjenestelige behov 
opphører. 

• Mal for Databehandleravtale mellom HN-
IKT og leverandør er utarbeidet i samsvar 
med Datatilsynets anbefalinger.  

• Det er etablert rutine for leverandør-
tilganger og kontroll med disse.  

• Eksterne leverandører er kartlagt. 
• Det er inngått databehandleravtaler med 

flere leverandører, MEN det gjenstår 
flere og dette arbeidet pågår. 

Delvis fullført/i arbeid. 
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