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Styresak 135–2021 Styringssystem for informasjonssikkerhet 
– strategiske sikkerhetsmål og strategi for 
informasjonssikkerhet, oppfølging av 
styresak 32-2021   

 
Innledning/ bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 155-2020 Riksrevisjonens kontroll med 
forvaltningen av statlige selskaper 2019 - IKT sikkerhet i styremøte 25. november 2020. 
Styret ble orientert om status for oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse i 
styremøte 24. mars 2021 (jf. styresak 32-2021). Styret fattet følgende vedtak i punkt 4:  
4. Styret ber adm. direktør legge frem egen sak om oppdatering av styringssystem for 

informasjonssikkerhet, tentativt i april/mai 2021.  
 
Denne styresaken skal gi styret i Helse Nord RHF en oppdatering av styringssystemet for 
informasjonssikkerhet. 
 
Helse Nord har et regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet. Fagråd for 
informasjonssikkerhet (FRIS) reviderer og oppdaterer dette styringssystemet jevnlig. 
Dette er et kontinuerlig arbeid. 
 
Det øverste nivået i det regionale styringssystemet gir en beskrivelse av strategiske 
sikkerhetsmål og strategi for informasjonssikkerhet, og setter de overordnede føringene 
for arbeidet med informasjonssikkerhet i foretaksgruppen. Dette dokumentet er nå 
oppdatert basert på tilbakemeldinger gitt av Riksrevisjonen i forbindelse med 
forvaltningsrevisjon av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer, 
og oppdatert trusselbilde som spesialisthelsetjenesten står overfor. 
  
Endringer i strategiske sikkerhetsmål og strategi for informasjonssikkerhet  
De strategiske sikkerhetsmålene understøtter at tilfredsstillende informasjonssikkerhet 
og et godt personvern er en forutsetning for en vellykket digitalisering i 
foretaksgruppen. Digitaliseringen skal bidra til å nå målene i nasjonal helse- og 
sykehusplan. Foretaksgruppen må derfor ha en målrettet sikkerhetsstyring, prosesser 
og tekniske løsninger som gir enkel og sikker tilgang, og er motstandsdyktig mot 
avanserte digitale angrep. Foretaksgruppen må gjennomføre prosesser for å sikre våre 
viktigste verdier først, og inkludere informasjonssikkerhet i virksomhetskulturen. 
 
 
For å nå sikkerhetsmålene, må prinsippene i sikkerhetsstrategien legges til grunn. I 
sikkerhetsstrategien fastsettes det at ansvar for informasjonssikkerhet skal følge det 
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ordinære linjeansvaret, og det skal være en risikobasert tilnærming til arbeidet med 
informasjonssikkerhet. Alle prosesser og løsninger skal ha innebygget 
informasjonssikkerhet og personvern. En annen viktig forutsetning er at arbeidet med 
informasjonssikkerhet er et kontinuerlig forbedringsarbeid.  
 
Tidligere var det et eget avsnitt i Regionale sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi for 
informasjonssikkerhet som ga en overordet beskrivelse av roller og ansvar i dette 
overordnede dokumentet. I oppdatert versjon er dette avsnittet foreslått flyttet til et 
underliggende dokument. Det vil være behov for ytterligere detaljering i egne 
underliggende dokumenter1. Uklare ansvarsforhold er et eksempel på funn fra 
Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon som nå følges opp, og som må oppdateres i 
styringssystemet.    
 
Oppbygging av revidert styringssystem for informasjonssikkerhet  
Nivå 2 i styringssystemet består av 24 ulike sikkerhetsområder, som beskriver hva som 
skal sikres.  Disse tar utgangspunkt i ISO 27001/27002: annex A (internasjonal standard 
for informasjonssikkerhet), og er tilpasset Helse Nords sikkerhetsmål og 
sikkerhetsstrategi. Nivå 3 består av operative regionale retningslinjer og prosedyrer, 
mens nivå 4 av styringssystemet utgjør lokale retningslinjer og prosedyrer. 
Utarbeidelsen av disse skal gjøres lokalt i helseforetakene. 
 
For dokumentene som inngår i nivå 2 og nivå 3 er det gjennom samarbeid i FRIS 
utarbeidet en plan for oppdatering. Det er mindre forsinkelser i oppsatt plan.  
 
Medbestemmelse 
Styringssystem for informasjonssikkerhet – strategiske sikkerhetsmål og strategi for 
informasjonssikkerhet ble drøftet med de konserntillitsvalgte og -verneombud i Helse 
Nord RHF, den 13. oktober 2021. Det ble utarbeidet følgende enighetsprotokoll fra 
drøftingen: Partene gir sin tilslutning til de foreslåtte endringer i regionalt styringssystem 
for informasjonssikkerhet, og imøteser den videre oppfølging av styringssystemet.  
 
Vurdering 
Adm. direktør vurderer at de foreslåtte endringer i strategiske sikkerhetsmål og strategi 
for informasjonssikkerhet vil tydeliggjøre overordnede mål, strategier og krav til 
informasjonssikkerhet i Helse Nord.  
 
De øvrige nivåene i regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet vil oppdateres i 
henhold til fastsatt plan, som vil justeres ved behov.  
 
Adm. direktør vurderer at det kontinuerlig vil være behov for flere oppdateringer av 
styringssystemet for informasjonssikkerhet, men vil understreke viktigheten av at 
styringssystemet etterleves og identifiserte avvik håndteres fortløpende. 
 
 
  

                                                        
1 Avklaringer rundt roller og oppgaver pågår i regi av Helse Nord RHF, og avklaringer vil innarbeides 
fortløpende. Dette er fortsatt i prosess.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF gir tilslutning til de foreslåtte endringer i regionalt 
styringssystem for informasjonssikkerhet, og imøteser den videre oppdatering og 
oppfølging av styringssystemet.  
 
 
Bodø, 16. oktober 2021 
 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Strategiske sikkerhetsmål og strategi for informasjonssikkerhet i Helse 

Nord versjon 1.3 
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Strategiske sikkerhetsmål og strategi for informasjonssikkerhet i Helse 

Nord v. 1.3 

 

Hensikt 
Styringssystemet for informasjonssikkerhet gjelder all informasjonsbehandling som skjer i Helse 

Nord1. Dette omfatter all behandling, lagring og kommunikasjon av informasjon både muntlig, på 

papir og digitalt. All bruk av IKT-verktøy er også inkludert. 

Formålet med dette dokumentet er å beskrive strategiske sikkerhetsmål og strategi for 

informasjonssikkerhet, og er nivå 1 (av 4) i Helse Nords regionale styringssystem for 

informasjonssikkerhet.  

Styringssystemet skal sikre at administrerende direktør i Helse Nord RHF (eier), administrerende 

direktører (dataansvarlig) i alle sykehusforetak og sykehusapotek Nord HF etablerer og 

implementerer krav, retningslinjer og prosedyrer. Virksomhetene skal organiseres slik at lovpålagte 

plikter etterleves, og pasienters og andre registrertes rettigheter blir ivaretatt. Styringssystemet skal 

også tydeliggjøre ansvars- og oppgaveforholdene mellom Helse Nord RHF, sykehusforetakene, 

Sykehusapotek Nord HF, og Helse Nord IKT HF. Samarbeidet for oppgavene som skal løses mellom 

dataansvarlig og databehandler skal i tillegg være ytterligere presisert og beskrevet i til enhver tid 

oppdaterte tjenesteavtaler og databehandleravtaler.  

Lovkravene omfatter å 

• Bestemme formål og virkemiddel for behandlingen av helse- og personopplysningene 

• Prioritere og gjennomføre nødvendige sikkerhetstiltak 

• Ha løpende kontroll på risiko  (risikostyring) 

• Håndtere, og normalisere sikkerhetshendelser koordinert og effektivt 
 

 

Figur 1 Nivåene i Helse Nords styringssystem for informasjonssikkerhet 

                                                           
1 Med Helse Nord menes hele foretaksgruppen med alle helseforetakene og det regionale helseforetaket. 
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1. Strategiske sikkerhetsmål 
Helse Nord skal ivareta informasjonssikkerheten og personvernet til de registrerte ved all 

informasjonsbehandling.  

Digital sikkerhet er en grunnleggende forutsetning for å opprettholde tillit til offentlig sektors IT-

systemer og offentlige digitale tjenester2. En vellykket digitalisering handler derfor også om å ivareta 

krav til sikkerhet og den enkeltes personvern på en god måte3. Digitaliseringen i Helse Nord skal 

understøtte målene fra Nasjonal helse- og sykehusplan.  

For å nå målsetningen settes følgende sikkerhetsmål: 

1. Helse Nord skal ha målrettet sikkerhetsstyring gjennom god internkontroll 
(kvalitetsforbedring/ledelseskontroll) og robuste informasjonssystemer, som bidrar til 
effektiv og god pasientbehandling.  

2. Helse Nord skal ha prosesser og tekniske løsninger som understøtter sikker og forsvarlig 
deling av relevant informasjon til forskning, utdanning og opplæring, nasjonalt og 
internasjonalt. 

3. Helse Nord skal ha motstandsdyktighet mot, kunne avdekke og håndtere avanserte digitale 
angrep. 

4. Helse Nord skal bruke trussel-, risiko- og verdibasert4 sikring av IKT infrastruktur, systemer og 
tjenester, som ivaretar tilgjengelighet, integritet, konfidensialitet og robusthet. 

5. Helse Nord skal inkludere informasjonssikkerhet i virksomhetskulturen5. I Helse Nord skal alle 
medarbeidere gjøre bevisste valg og bidra til åpenhet og kontinuerlig forbedring innenfor 
sikkerhetsområdet.  
 

2. Sikkerhetsstrategi 
For å nå sikkerhetsmålene skal følgende strategi legges til grunn: 

1. Ansvar for informasjonssikkerhet skal følge det ordinære linjeansvaret. I dette ligger det 
krav om :  

a. Informasjonssikkerhet skal være integrert i øvrige arbeidsprosesser  
b. Helseforetakene skal ha oversikt over alle verdier, deres funksjon og viktighet for å 

understøtte pasientbehandling og virksomhetens behov6.  
c. Helseforetakene skal samarbeide og utnytte felles løsninger for å effektivisere og 

styrke informasjonssikkerhetsarbeidet.  
d. Individuelle kompetanseplaner skal omfatte kontinuerlig kompetansebygging innen 

informasjonssikkerhet tilpasset den enkeltes roller, ansvar og arbeidsoppgaver. 
 

                                                           
2 «Digital sikkerhet handler om beskyttelse av «alt» som er sårbart fordi det er koblet til eller på annen måte 
avhengig av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Brukes synonymt med begrepene IKT-sikkerhet og 
cybersikkerhet» Nasjonal strategi for digital sikkerhet: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/c57a0733652f47688294934ffd93fc53/nasjonal-strategi-for-digital-
sikkerhet.pdf    
3 Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-
digital-offentlig-sektor/id2653874/   
4 Nivået på beskyttelsestiltakene skal være tilpasset viktigheten av informasjonen som behandles. 
5 De tekniske sikkerhetstiltakene skal samvirke med en god virksomhetskultur, slik at muligheten for å gjøre 
feil, og konsekvensene av menneskelige feil reduseres. 
6 Med verdier menes eiendeler, objekter og informasjonsverdier.  
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2. Informasjonssikkerhetsarbeidet skal ha en risikobasert tilnærming. I dette ligger det krav 
om:  

a. Akseptabelt risikonivå for informasjonssikkerhet skal fastsettes av helseforetakene, 

og beslutninger om hvorvidt en risiko er akseptabel skal tas av risikoeier7,8.   
b. Helse Nord RHF vil om nødvendig legge et høyere sikkerhetsnivå til grunn enn det 

helseforetakene eller enkelthelseforetak på selvstendig grunnlag legger til grunn.  
c. Tiltak skal være prioritert etter en risikobasert tilnærming.  
d. Konsekvensene for helsehjelp, og ivaretakelse av helseberedskap og pasientsikkerhet 

skal  ilegges stor vekt.  
 

3. Informasjonssikkerhet og personvern skal være innebygd og innarbeidet i 
virksomhetsstyring, prosesser og IKT-løsningers livssyklus (etablering, endring og utfasing). 
I dette ligger det krav om at: 

a. Prinsippene om «sikkerhet i dybden»  og «balansert sikkerhet» skal følges. 
Prinsippene innebærer at ulike sikkerhetstiltak brukes i en lagvis tilnærming 
for å utfylle hverandre. Sikringstiltak skal bestå av ulike barrierer, deteksjon, 
verifikasjon og reaksjon som følger nasjonale prinsipper og anbefalinger skal 
følges for sikkerhetstiltak9,. De enkelte sikkerhetstiltakene skal fungere 
uavhengig av hverandre slik at frafall av ett ikke reduserer den totale 
sikringsevnen vesentlig . Tiltakene skal understøtte og ha en forsterkende 
effekt på hverandre. 

b. Alle systemer, enheter og applikasjoner som tilknyttes Helse Nord sin 
infrastruktur skal følge sikkerhetskravene som er beskrevet i regionalt 
styringssystem for informasjonssikkerhet.  

c. Alle tilganger som gis i Helse Nord skal bygge på prinsippet om tjenstlig 
behov. 

d. Det skal være utarbeidet prosesser, og prosedyrer for å kunne effektuere 
hensiktsmessige tiltak ved trusler og hendelser. 

 

4.   Informasjonssikkerhet skal være et kontinuerlig forbedringsarbeid. I dette ligger krav om 

at: 

a. Sikkerhetstiltak og -aktiviteter skal kontinuerlig prioriteres og vurderes ut fra 
hvilken sikkerhetseffekt tiltaket gir, hvilken konsekvens det medfører og 
hvilken virksomhetsverdi tiltaket innvirker på. 

b. Det skal foretas jevnlig evaluering, revisjoner og gjennomgang av at 
styringssystemet fungerer som tiltenkt.  

c. Sikkerhetshendelser skal følges opp ved systematisk forbedringsarbeid, 
avviksrapporters i Helse Nord sitt avvikssystem, og om nødvendig rapporteres 
til relevante tilsynsmyndigheter.  

 

                                                           
7 Med risikoeier menes i utgangspunktet systemeier, men helseforetakene kan utnevne risikoeier.  
8 Dersom to eller flere helseforetak ikke kommer til enighet om hvorvidt en risiko kan aksepteres, skal saken 
løftes til eierdirektør i Helse Nord RHF. 
9 Gjeldende lov og regelverk, Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten 
(Normen) skal følges. Nasjonal strategi for digital sikkerhet med anbefalte tiltak og Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet (NSM) sine grunnprinsipper med anbefalte tiltak skal ut fra  en risikobasert tilnærming 
følges.  
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