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Styresak 145-2015/3 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen 
 
Bakgrunn 
Det vises til vises styreledermøte1 18. november 2015 og brev til styreledere og adm. 
direktører i helseforetakene datert 24. november 2015.  Adm. direktør ønsket med 
dette brevet å understreke viktigheten av helseforetakenes ledelsesmessige oppfølging 
av at risiko- og sårbarhetsanalyser blir gjennomført i løpet av 2016. Dette fordi kontroll 
på informasjonssikkerhet er en forutsetning for deling av journalinformasjon. 
 
Helseforetakene skal innen 18. desember 2015 lage en forpliktende tidsplan for å 
gjennomføre nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser i tråd med tidligere bestillinger 
gitt i oppdragsdokumenter.  Planen skal legge til rette for løpende rapportering av 
status på følgende områder i prioritert rekkefølge: 

  
Risiko- og sårbarhetsvurderinger rundt hvert enkeltregister innen kategoriene nedenfor:  
 
• Applikasjoner som hovedjournalsystem og spesialistmoduler 

1. Hovedjournalsystem (DIPS) 
2. Laboratoriesystemer 
3. Røntgensystemer 
4. Spesialistmoduler som er egne applikasjoner med et spisset medisinsk 

spesialistfokus 
 

• Registre som etableres av resultater/prøver/tester fra medisinsk teknisk utstyr, og 
som lagres i egne strukturerte registerløsninger levert av samme leverandør som har 
levert MTU.  
 

• Enkle databaser/registre/skåringsverktøy som i begrenset grad kan kalles en 
applikasjon, men som klart er behandlingsrettede registre. Dette dekker 
registre/databehandlinger ned til 2-3 brukere.  
 

Analysene vil avdekke om teknisk og organisasjonsmessig tiltak i sum gir tilstrekkelig 
trygghet for at tilgang til helseopplysninger ikke kommer på avveie.  
 
 
Vedlegg:  Brev til styreledere og adm. direktører i helseforetakene av 24. november 2015 

1 Styreledermøte i Helse Nord: Forum for styrelederne i underliggende helseforetak 
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