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Formål 
Formålet med denne styresaken er å orientere styret i Helse Nord RHF om svakheter i 
informasjonssikkerheten i helseforetaksgruppen og arbeidet for å styrke sikkerheten.   
 
Bakgrunn 
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennomførte Norsk Helsenett SF 
(NHN) i juni 2015 en inntrengningstest mot Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN) og Helse Nord IKT (HN IKT). Testen avdekket tydelige svakheter.   
 
Oppfølging i Helse Nord 
Krav til informasjonssikkerhet gis årlig i oppdragsdokumentene til helseforetakene. I år 
fikk helseforetakene særskilt i oppdrag å styrebehandle status på 
informasjonssikkerheten.  
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med 
forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument 3:2 (2014-2015). Del II, sak 2 og 3: 
Helseforetakenes beredskap innen IKT, vann, strøm og styring og kontroll av tilgang til 
helseopplysninger i elektroniske pasientjournaler i styremøte 29. april 2015. Saken 
omhandlet også oppfølging av svakhetene som er påpekt i rapporten fra Riksrevisjonen 
og tidsplan for dette arbeidet.  
 
Etter dette har Riksrevisjonen også gjennomført kontroll av informasjonssikkerhet i 
medisinsk-teknisk utstyr. Rapporten ventes offentliggjort høsten 2015. 
 
Helse Nord RHF har intensivert arbeidet med informasjonssikkerhet i foretaksgruppen. 
I direktørmøter i Helse Nord, senest 2/3. september 2015 er pågående tiltak for å lukke 
svakhetene diskutert. Likeså ble viktigheten av å gi informasjonssikkerheten tyngde og 
synlighet i Helse Nord diskutert.  
 
Informasjonssikkerhetsforumet foreslås nå omdannet til et fagråd for 
informasjonssikkerhet (FRIS). FRIS skal med et tydeligere mandat og større tyngde 
være en pådriver for et godt arbeid med informasjonssikkerhet i regionen og grunnlag 
for forbedringsarbeid i det enkelte helseforetak. FRIS skal ledes av Helse Nord RHF.   
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Adm. direktørs vurdering 
Informasjonssikkerhetsarbeidet er krevende, men det er adm. direktørs vurdering at 
det vokser frem et større fokus på området. Helseforetakenes styrer behandlet sin 
status på området informasjonssikkerhet i juni 2015.  Innholdet i disse sakene vil 
bearbeides ytterligere for å sikre at vi belyser alle forhold i Norm for 
informasjonssikkerhet, og at det foreligger milepælsplaner for lukking av områder som 
ikke er i tråd med normen. Den foreløpige vurderingen er at vi trenger hele 2016 for å 
lukke de svakhetene som er påpekt av Riksrevisjonen.  
 
Adm. direktør viser i denne forbindelse til styresak 96-2015 Sentralt datasenter i Helse 
Nord - migrering/flytting og konsolidering, oppfølging av styresak 55-2015 som er et 
langsiktig grep for å få hele systemporteføljen over på en robust plattform. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for arbeidet med 

informasjonssikkerheten i foretaksgruppen til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en helhetlig plan innen utgangen av 2016 

for lukking av svakhetene som er påpekt i Riksrevisjonens rapport Riksrevisjonens 
kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument 3:2 (2014-2015), 
del II, sak 2 og 3. 

 
 
Bodø, den 23. september 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Referanseliste: Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren 

Norm for informasjonssikkerhet - Helse- og omsorgstjenesten, 
versjon 5.1 

 
Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige 
selskaper for 2013. Dokument 3:2 (2014-2015), del II 
Riksrevisjonens rapport 
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https://ehelse.no/Documents/Normen/Norm%20for%20informasjonssikkerhet%205.1%20%20utgave.pdf
https://ehelse.no/Documents/Normen/Norm%20for%20informasjonssikkerhet%205.1%20%20utgave.pdf
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Selskapskontrollen2013.aspx



