
 

 

 

Møtedato: 29. september 2021   
Deres ref:  Vår ref: Saksbehandler  Dato: 
  Hilde Rolandsen/ 22.9.2021 

 

Styresak 119-2021 Regional handlingsplan - 

informasjonssikkerhet 

Vedlegg til saksdokumentene er unntatt offentlighet jf. offl. 
§24, 3. ledd. Saksdokumentene var ettersendt. 

 
     
Formål 
Riksrevisjonens rapport er tidligere behandlet i styret til Helse Nord RHF jf. styresak 
155-2020 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2019 - IKT 
sikkerhet i Helse Nord RHF (styremøte 25. november 2020). Oppfølging av tiltak er 
kravstilt i Oppdragsdokument 2021 til helseforetakene.  
 
Styret i Helse Nord RHF er orientert om oppfølging av rapportene i flere styresaker, 
inkludert styresak 32-2021 Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes forebygging 
av angrep mot sine IKT-systemer – orientering om status (styremøte 24. mars 2021) hvor 
styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret tar informasjon om oppfølging av Riksrevisjonens kontroll til orientering.  Styret 

viser til alvorligheten i de forhold som Riksrevisjonen har avdekket og forutsetter at 
adm. dir. følger opp saken i tråd med saksfremlegget. 

2. Styret ber administrerende direktør legge frem plan for lukking av svakhetene påpekt i 
Riksrevisjonens rapport innen juni 2021. 

3. Styret ber administrerende direktør legge frem egen sak om Helse Nord RHF styring av 
IKT-feltet, herunder behov for endring av roller og oppgaver mellom Helse Nord IKT HF 
og de øvrige helseforetakene i regionen, tentativt april/mai 2021. 

4. Styret ber administrerende direktør legge frem egen sak om oppdatering av 
styringssystem for informasjonssikkerhet, tentativt april/mai 2021. 

5. Styret ber administrerende direktør legge frem egen sak om styring av anskaffelser, slik 
at det legges til rette for en større grad av standardisering, særlig innenfor 
medisinteknisk utstyr.  

6. Styret ber administrerende direktør legge frem egen sak om prinsipper for 
arkitekturstyring. 

 
Denne saken er en oppfølging av punktene 1 og 2 i vedtaket ovenfor. Oppfølging av 
punkt 3 følger av egen sak til dette møtet, jf. styresak 120-2021 Styringsstruktur IKT 
infrastruktur – ansvar, roller og oppgaver. Vedtakspunkt 6 følges opp i senere møte, ref. 
nedenfor. 
 
Styret er også orientert om saken i styresak 3-2021 Oppdragsdokument til 
helseforetakene, styresak 4-2021 Budsjett 2021 – Konsolidert (styremøte 3. februar 2021) 
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og styresak 51-2021 Roller og ansvar IKT, videre prosess og føringer for økonomisk 
langtidsplan (styremøte 28. april 2021).  
 
Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier 
Informasjonssikkerhet er en forutsetning for pasientsikkerhet. Befolkningen skal ha 
trygghet for at teknologi, roller, ansvar og rutiner rundt våre IKT-systemer er preget av 
høy kvalitet og godt lagspill.  
 
Om Riksrevisjonens undersøkelse og overordnet vurdering av utvikling 
Grunnlaget for Riksrevisjonens (RR) undersøkelse var 6 av 18 CIS1-kontroller som er 
basiskontroller hvor Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har anbefalt tiltak som de 
mener er de viktigste for å hindre dataangrep. Riksrevisjonens rapport er således ikke 
uttømmende mht. til hvilke tiltak Helse Nord må påregne å etablere over tid.   
 
Fagmiljøet for informasjonssikkerhet anser Riksrevisjonenes kontrollpunkter som 
grunnleggende for sikker drift. Trusselbildet utvikler seg raskt, og det må påregnes 
ytterligere tiltak i fremtiden.  
 
Inntrengingstest (revisjon) utført av HelseCERT2 i april 2021 viser forbedret 
sikkerhetsnivå sammenliknet med Riksrevisjonens test. Det ble avdekket få eksponerte 
sårbarheter mot internett, men at det fortsatt eksisterer sårbare enheter og løsninger.  
o Herding av systemer: Inntrengingstesten viste at servere i AD domenet var 

oppdatert og kjørte sikre tjenester.  
o Fortsatt avvik på ulike enheter og tjenester som muliggjør at ondsinnet aktør kan 

etablere fotfeste. Mindre avvik håndteres fortløpende gjennom etablerte prosesser, 
der Helse Nord IKT koordiner fremdrift med de andre foretakene. Større avvik 
håndteres gjennom de store løftene i egne prosjekt (se omtale nedenfor).  

o Deteksjonsevne er betydelig forbedret. Dette er essensielt for å detektere 
mistenkelig aktivitet, og er viktig bidrag til å måle sikkerhetsmessig progresjon og 
effekt.  

 
Helse Nord RHFs vurdering er at regionen har hatt fremgang på evnen til å avdekke 
eventuell ondsinnet aktivitet, samt forbedring rundt beskyttelse av sentrale 
systemkomponenter. Det er fortsatt risiko for at ondsinnet aktør kan skaffe seg fotfeste, 
bl.a. gjennom svake passord og teknisk gjeld. 
 
Handlingsplan for informasjonssikkerhet  
I denne saken legges frem regional handlingsplan for informasjonssikkerhet. Planen har 
både kort- og langsiktig perspektiv, der en på kort sikt prioriterer tiltak som skal lukke 
de alvorligste sårbarhetene, for å sikre foretaksgruppens kjerneverdier.  
 
Helse Nord IKT har lukket 40 av 46 av de påpekte tekniske svakhetene. De siste følges 
opp og monitoreres i handlingsplanen.  
 

                                                        
1 CIS: Center for Internet Security, Critical Security Controls 
2 HelseCert: Helse- og omsorgssektorens nasjonale senter for cybersikkerhet 
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Handlingsplanen omhandler seks områder, med konkrete tiltak. Til hvert tiltak er det 
angitt overordnet status. For enkelte av tiltaksområdene er delplaner under 
utarbeidelse.   
 
Følgene tiltaksområder er beskrevet i handlingsplanen:  
1. Roller og ansvar (styring av informasjonssikkerhet herunder roller og ansvar) 
2. Oversikt, rapportering og oppfølging, (styringsinformasjon, rapportering og 

oppfølging) 
3. Informasjonssikkerhetskultur og –kompetanse  
4. Infrastruktur og teknisk IKT sikkerhet 
5. Kontinuerlig forbedring  
6. Beredskap  
 
Finansiering 
Estimater for kostnader knyttet til investering og innføring av nødvendige applikasjoner 
tekniske komponenter, og byggetekniske komponenter er i stor grad innarbeidet i 
økonomisk langtidsplan. Estimatene må gjennomgås på nytt når forprosjektene er 
ferdigstilt.  
 
Helseforetakene har vedtatt egne handlingsplaner. Disse vil være en del av grunnlaget 
for RHF-ets oppfølging av informasjonssikkerheten i regionen. 
 
Særskilt om status for de viktigste IKT sikkerhetsprosjekter 
Flere prosjekter er etablert i regi av Helse Nord IKT og/eller Helse Nord RHF. 
Fremdriften til prosjektene er styrende for rekkefølgen av tiltak i helseforetakenes 
handlingsplaner, som er styrebehandlet lokalt.  
 
Flere av prosjektene er fortsatt i planleggingsfase, og implementering ved 
helseforetakene er ikke endelig fastsatt.  Et av de store prosjektene, HIS3, har startet 
overlevering av grunnleggende løsninger. Det gjenstår fremdeles arbeid for å hente ut 
regionale effekter. Ferdigstillelse av planfasene strekker seg fra september 2021 til 
januar/februar 2022. Tiltaksplanene i det enkelte helseforetak vil oppdateres løpende.  
 
Foreløpig vurdering er at det vil være store utfordringer for helseforetakene og Helse 
Nord IKT å stille nok ressurser til alle initiativ. Overordnet prioritering må legges til 
grunn, basert på omforent målbilde for sikkerhetsarkitektur.  
 
Rekkefølge for prioritering vil ta utgangspunkt i regionens viktigste verdier først, jf. 
Helsetilsynets rapport; Forsvarlig pasientbehandling uten IKT, rapport 2/2021, april 
2021. Rapporten viser at de undersøkte helseforetakene er godt samstemt om at dette 
gjelder: EPJ (DIPS/DocuLive), Radiologisystemer, (RIS/PACS) Elektronisk kurve (der det er 
innført), Medisinsktekniske systemer som pasientovervåkning, Laboratoriesystemer, 
Telefoni- og callingsystemer, Byggtekniske systemer som adgangskontroll og alarmering. 
 

                                                        
3 HIS: Prosjekt Helhetlig Informasjonssikkerhet 
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I første omgang vil arbeidet i Helse Nord ha fokus på DIPS EPJ/PAS, radiologisystemer, 
elektronisk kurve og laboratoriesystemer med tilknyttet/integrert utstyr og 
programvare.  I sum representere systemene hovedandelen av systemer tilknyttet 
FIKS4/FRESK5 programmet.  
 
Ferdigstillelse av felles målbilde for sikker drift av kliniske systemer pågår i samarbeid 
mellom Helse Nord RHF og helseforetakene (utrykt vedlegg 1). Resultatet av arbeidet 
legges frem i et senere styremøte, ref. vedtakets punkt 6 i styresak 32-2021 
Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-
systemer – orientering om status (styremøte 24. mars 2021). 
 
De viktigste identifiserte tiltak er: 
• Ny klinisk arbeidsflate basert på virtualiseringsteknologi 

• Realisering og utrulling av et sonebasert nettverk i regionen med innplassering av 

systemer og enheter basert på kategorisering av data og eksponeringsrisiko 

• Videre utbygging og utrulling av EMM6-løsning for alle mobile enheter 

• Utrulling av sterk autentiseringsløsning for brukere (2FA7/MFA8) 

• Informasjonssikring av regionens 3-lags arkitektur og integrasjonstjenester  

• Identitetshåndtering og tilgangsstyring. 

 
Nødvendige komponenter 

Det vises til utrykt vedlegg 1 for foreløpig oversikt over nødvendige komponenter i 

sikkerhetsarkitektur, rekkefølge og fremdrift.  

 
Forutsetning for gjennomføring av handlingsplanen  
Gjensidige leveranseavtaler mellom Helse Nord IKT og det enkelte helseforetak er 
nødvendig for etablering av forpliktende fremdriftsplaner for lukking av 
Riksrevisjonens funn (jfr. RR rapport kap. 6.4.1. s. 68).  Avtalene må regulere hvem som 
skal gjøre hva, når, og med tilhørende ressursomfang og kostnader.   
 
Det forutsettes at Helse Nord IKT tidlig gir helseforetakene råd om forventet 
ressursbehov knyttet til ulike tiltak/prosjekter/arbeidspakker, slik at ressurser er 
allokert forut for signering av leveranseavtale.  
 
Formelle leveranseavtaler vil danne grunnlaget for Helse Nord RHFs samlede oppfølging 
av regional plan.  
 
  

                                                        
4 FIKS: Felles innføring av kliniske systemer 
5 FRESK: Fremtidens systemer i klinikkene 
6 EMM: Enterprise Mobility Management: Verktøy som gjør at ansatte får tilgang til rett innhold fra rett 
nettverk med rette applikasjoner på rett enhet 
7 2FA: To-faktor autentisering 
8 MFA: Multifaktor autentisering 
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Forankring i helseforetakene 
Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid med helseforetakene. Planen er lagt frem i 
direktørmøte 16. september 2021. Tilbakemeldingene fra helseforetakene gjelder i 
hovedsak: 
- Behov for nærmere beskrivelse av sammenheng mellom regional plan og 

helseforetakenes handlingsplaner. 
- Behov for avstemming av ressursbehov og finansiering av aktivitetene internt i 

sykehusforetakene, herunder behov for omprioriteringer. 
- At det fremdeles er usikkerhet rundt forutsetninger og noen av tiltakene, derfor 

behov for jevnlig oppdatering av handlingsplanen. 
- Behov for ytterligere beskrivelse av hvordan Helse Nord RHF vil praktisere 

eierstyringen. 
- Behov for å beskrive hvordan informasjonsflyt skal sikres. 
 
Innspill fra helseforetakene blir fulgt opp i oppfølgingsmøte med helseforetakene primo 
oktober.  
 
Saken legges også frem i styreledermøte i Helse Nord 23. september 2021.  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og -verneombud vil bli orientert om saken i samarbeidsmøte 12. 
oktober 2021. 
 
Brukermedvirkning 
Regional plan blir lagt frem til Regionalt brukerutvalgs orientering 14. oktober 2021. 
 
Administrerende direktørs vurdering 
Adm. direktør har gått igjennom handlingsplanen, og mener at den inneholder 
tilfredsstillende tiltak for å lukke svakhetene som er omtalt i Riksrevisjonens rapport.  
 
Adm. direktør understreker betydningen av et presist og omforent målbilde for 
sikkerhetsarkitektur, og ser at overordnet fremdriftsplan tilser at deler av arbeidet ikke 
kan ferdigstilles før i 2023.  
 
Adm. direktør vil påse at oppfølgingen av handlingsplanen hensyntar skjerming av de 
viktigste verdiene først.  
 
Inntrengingstester viser at foretaksgruppen har en positiv utvikling. Det er fortsatt mye 
arbeid som gjenstår både i sykehusene og i Helse Nord IKT. Risikobildet tilser at 
arbeidet med IKT-sikkerhet må fortsette i overskuelig fremtid. 
 
Adm. direktør legger til grunn at helseforetakene har et selvstendig ansvar og eierskap 
til de planlagte innføringsprosjekter. Tilgang til ressurser i helseforetakene er kritisk 
faktor. Adm. direktør forutsetter et nært samarbeid mellom Helse Nord IKT som 
databehandler og helseforetakene som dataansvarlig både i planlegging og 
gjennomføringen av de enkelte tiltakene.  
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Finansiering av tiltakene er i stor grad ivaretatt i økonomisk langtidsplan, jf. styresak 74-
2021 Økonomisk langtidsplan 2022-2025 - inkl. rullering av investeringsplan 2022-2029 
(styremøte 22. juni 2021). Adm. direktør vil komme tilbake til styret i forbindelse med 
budsjett 2022 for oppdatering av prognose for den samlede handlingsplanen. 
 
Adm. direktør vil følge opp helseforetakenes organisering og ressursdisponering i 
styreledermøter, oppfølgingsmøter og om nødvendig i egne foretaksmøter.   
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til adm. direktørs vurdering av at handlingsplan og målbilde for 

sikkerhetsarkitektur for å lukke hovedfunn, merknader og anbefalinger knyttet til 
Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine 
IKT-systemer. 
 

2. Styret godkjenner regional handlingsplan for arbeidet med informasjonssikkerhet i 
Helse Nord. 
 

3. Styret ber om at det i forbindelse med konsolidert budsjett 2022 legges frem egen 
orientering om hvordan samlet finansiering blir ivaretatt. 

 
4. Styret ber om å bli orientert om gjennomføring gjennom løpende tertialrapporter. I 

tilfelle vesentlige avvik fra plan, skal styret informeres gjennom eget saksfremlegg. 
 
 
 
Bodø, den 22. september 2021 
 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
 
 
 
 
 
Vedlegg:                       Regional handlingsplan for informasjonssikkerhet  
 
Utrykt vedlegg   
1. V 0.8 Felles målbilde for sikkerhetsarkitektur 2023 – U. off jf. Off.l. § 24, 3. ledd 
2. Nærmere beskrivelse av de viktigste tiltakene – U-off. jf. Off.l. § 24, 3. ledd 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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