
 

 

 

Møtedato: 29. september 2021 
Deres ref:  Vår ref: Saksbehandler  Dato: 
  Bjørn Nilsen/ 18.09.2021 

 

Styresak 120-2021 Styringsstruktur IKT infrastruktur – ansvar, 

roller og oppgaver 

 
 
Formål 
Det vises til Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep 
mot sine IKT-systemer, vedlegg til dokument 3:2 (2020-2021), bl.a. kap. 8.3.3 Uklare 
ansvarsforhold og oppgavefordeling i helseregionene vanskeliggjør forbedringsarbeidet.  
 
Saken er tidligere behandlet i følgende styresaker: 
 
155-2020  Riksrevisjonens kontroll med forvaltning av statlige selskap 2019 

(styremøte 25. november 2020) 
3-2021  Oppdragsdokument 2021 til helseforetakene (styremøte 3. februar 2021) 
4-2021  Budsjett 2021 – Konsolidert (styremøte 3. februar 2021) 
51-2021  Roller og ansvar IKT – videre prosess og føringer for økonomisk 

langtidsplan (styremøte 28. april 2021) 
 
Se vedlegg 1-4. 
 
Saken oppsummerer hvilke endringer Helse Nord RHF vil gjennomføre mht. plassering 
av ansvar og oppgaver innenfor IKT infrastruktur og tilhørende tjenester, samt 
tilgrensende oppgaver knyttet til IKT-sikkerhet. 
  
I tillegg redegjøres nærmere for krav 94, 95 og 97 i Oppdragsdokument 2021, og 
premisser for Helse Nord IKTs rolle som databehandler. 
 
Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier 
Informasjonssikkerhet er en betingelse for pasientsikkerhet. I Strategi for Helse Nord 
RHF 2021-2024 vises til flere innsatsområder knyttet til kontinuerlig forbedring og 
bærekraftig utvikling, som gjelder bruk av teknologi. Dette forutsetter bedre styring og 
kontroll på informasjonssikkerheten. Tydeligere ansvars-, rolle- og oppgavefordeling er 
et risikoreduserende tiltak som skal gi styret trygghet for at påpekte svakheter blir 
rettet opp. Tiltaket både fordrer og legger til rette for bedre lagspill mellom aktørene. 
 
Bakgrunn 
Det vises til Riksrevisjonens rapport1 om helseforetakenes forebygging av angrep mot 
sine IKT-systemer, kapittel 6.4 Uklare ansvarsforhold og oppgavefordeling hindrer 
forbedringsarbeidet, samt vurderinger i kap. 8.3.3.  
 

                                                        
1 Dok. 3:2 Innst. 386 (2020-2021) 
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Videre vises til Oppdragsdokument 2021 (OD2021), krav nr. 98: Helse Nord IKT HF har 
ansvaret og oppgaven for leveranse av IKT infrastrukturtjenester til helseforetakene på 
følgende områder: IKT-Drift, IKT-produksjon, levering og innstallering av brukerutstyr, 
systemintegrasjon samt brukerstøtte og andre forvaltningsoppgaver som naturlig 
tilknyttes områdene nevnt ovenfor.  Ytterligere tydeliggjøring vil fremkomme i 
styringssystem for informasjonssikkerhet.  Styringskravet gjelder ikke området Medisinsk 
utstyr2 som er særskilt regulert i egne forskrifter. 
 
Forankring i helseforetakene 
Det vises til direktørmøte 14. april 2021, sak 49 Roller og ansvar – IKT, som ble fulgt opp 
i eget møte 21. mai 2021. Oppsummeringen etter disse møtene er at:  
• Helse Nord RHF i fremtiden vil være kravstiller3 til Helse Nord IKT (databehandler) 

sammen med dataansvarlig mht. infrastruktur. Dette pa  samme ma te som for 
eierskapet til øvrige felles regionale systemer. 

• Kravstillingen blir dog ikke likeverdig, jfr. notat av 2. november 2020. Rettslig 
eierskap, tildeling av økonomiske rammer, og beslutning om forvaltning og 
videreutvikling, gir Helse Nord RHF v/adm. direktør en særskilt posisjon i den 
praktiske forvaltningen.  

• Adm. direktør i Helse Nord RHF har fullmakt til og ansvar for a  bevilge tilstrekkelige 
midler, slik at det rettslige ansvaret som sykehusforetakene og Helse Nord IKT HF 
besitter, kan ivaretas forsvarlig.  Det legges til grunn en «konsernstyring» jfr. ot. prop. 
66 (2000-2001) pkt 2.7.24. 

 
Helse Nord RHFs føringer for omra det er sammenfattet i brev til helseforetakene datert 
29. juni 2021 og 2. juli 2021 (vedlegg 5 og 6).  
 
Utkast til styresak blir behandlet i styreledermøte i Helse Nord 23. september 2021, 
møtet gjennomføres som et felles møte med styrelederne og adm. direktører i 
foretaksgruppen. 

  
Roller, ansvar og oppgaver - endringer 
Adm. direktør vil gjennom overordnet bruk av virkemidler, ta en sterkere styring over 
IKT-infrastruktur og andre omra der innenfor IKT-sikkerhet gjennom følgende grep: 
 

1. Oppgaver knyttet til IKT infrastruktur i helseforetakene legges til Helse Nord IKT, jfr 
OD 2021. Med IKT infrastruktur menes:  
• Nettverk og sikkerhet (Switcher, brannmur, VPN, nettforbindelse, WIFI, WAN o.l.) 

frem til nettverkspunkt i vegg. 
• Utskriftstjenester (Scannere, kopi, faks, print o.l.) 

                                                        
2 Hensyn til MTU og SD-anlegg er regulert i krav 91: Innen utløpet av 2021 avklare drifts- og forvaltningsmodeller som sikrer at 
installasjon og endringer i medisinsk utstyr og eventuelt driftstekniske IKT systemer, ikke påvirker Helse Nord IKT HFs ansvar og 
oppgaver.  Arbeidet ledes av Helse Nord IKT HF. 
3 Ref. f.eks. bilag 1 i SSA-D 
4 Helseforetakene må likevel ikke tillates å bli så autonome at hensyn til helheten og fellesskapet blir skadelidende. For å kunne utløse 
de ønskede synergier mellom helseforetakene er det derfor behov for noen samordnede grep på tvers. Dette samordningsbehov på tvers 
forutsettes ivaretatt av de regionale helseforetakene. Uten å bli for intervenerende i enkeltsaker, må de regionale helseforetakene 
gjennom sin eierstyring kunne stille krav om innbyrdes samarbeid mellom enkeltforetakene og i forhold til primærhelsetjenesten.  Slike 
krav må også kunne stilles i forhold til standardisering av IT-systemer, rapporteringsrutiner og systemer for kvalitetssikring. Innen 
avgrensede og forutsigbare rammer, forutsettes de regionale helseforetakene generelt å innta en samordnende «konsernrolle» på 
strategisk viktige felter. 
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• Arbeidsstasjoner (Datamaskiner, skjermer og tilbehør) 
• Samhandling (Videokonferanse, skjermer og tilbehør) 
• Fasilitetstjenester i tråd med ITIL rammeverket. (Datarom tjenester, kjøling, 

adgangskontroll o.l.) 
Nærmere avgrensing mot Medisinteknisk utstyr finnes i OD 2021.   
HN IKT skal kravstille nødvendig (CAT) nivå på Ethernet kabler i helseforetakenes 
bygg.   

2. Øremerket finansiering.  
3. Systematisk oppfølging av handlingsplaner for a  følge opp Riksrevisjonens rapport. 
4. Pa se at tjenesteavtalene mellom Helse Nord IKT og de andre helseforetakene blir 

oppdatert. 
5. Pa se at sikkerhetsrevisjoner blir gjennomført. 
6. Oppdatere styringssystem for informasjonssikkerhet. 
 
Helseforetakene skal delta i kravstillingen rundt informasjonssikkerhet, for a  sikre at 
partsinteressene til databehandler og dataansvarlig ivaretas. Direktørmøte, 
partnermøte, styre- og styreledermøter er viktige arenaer for forankring og dialog.  
 
Adm. direktør vil lede og systematisk følge opp arbeidet som sikrer involvering av og 
samhandling mellom helseforetakene.  Fra 1. januar 2023 etableres felles forvaltning av 
omra det infrastruktur i tra d med premissene nevnt over.   
 
Endret finansieringsmodell 
F.o.m. 2022 vil grunnlagsinvesteringene til infrastruktur i størst mulig grad være 
regionalt besluttede standardprodukter, hvor Helse Nord RHF belastes 
etableringsomkostninger. Helseforetakene betaler deretter avskrivinger og øvrige 
driftskostnader basert pa  kjøp eller av eier, besluttet volum pa  tjenesten. For nye 
regionale fellessystemer vil Helse Nord RHF bære etableringskost og første a rs 
driftskostnader for systemene.  Helseforetakene betaler deretter avskrivinger og øvrige 
driftskostnader.  Endringene innarbeides i budsjett 2022. 
 
Krav til sikkerhetsnivå 
I tråd med OD2021 krav 1035 vil Helse Nord RHF fremover om nødvendig legge et 
høyere sikkerhetsnivå til grunn enn det helseforetakene eller enkeltforetak på 
selvstendig grunnlag legger til grunn. Grunnprinsipper for drift av IKT infrastruktur 
som ivaretar «sikring i dybden6», «sikring i soner» og «balansert sikring» skal legges til 
grunn, jfr. Riksrevisjonens presentasjon i Helse Nords styreseminar 2021, NSM 
grunnprinsipper og Helse Nords regionale styringssystem for informasjonssikkerhet. 
 
Nærmere om OD krav 94, 95 og 97 i Oppdragsdokument 2021 
I h.t. OD2021 krav nr. 94 skal foretakene benytte statens standardavtaler (SSA) for 
dokumentasjon av IKT-leveranser i foretaksgruppen. Helseforetakene skal oppdatere 
SSA-avtalene med tilhørende databehandleravtaler slik at alle parters behov for tydelig 
ramme for sikkerhet og leveranser blir ivaretatt. Arbeidet skal ferdigstilles og signeres 

                                                        
5 Levere IKT-tjenester i tråd med virkemidler som besluttes av Helse Nord RHF, eksempelvis regionale 

systemvalg/systemløsninger, arkitekturbeslutninger/føringer, føringer for infrastruktur, regionalt styringssystem for 
informasjonssikkerhet.   
6 Herunder deteksjon 
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innen utgangen av året, jf. krav 95.  Helse Nord RHF bistår i arbeidet frem til utgangen 
av 2022, og vil fra 2023 i større grad overta ansvaret for den praktiske utformingen og 
forvaltningen av regionens SLA avtaler.    
 
Arbeidet med SLA7 ivaretar ikke OD krav 97 i 2021, fordi oversikt over den samlede 
applikasjonsporteføljen ved helseforetakene først leveres i siste kvartal 2022.  SLA- 
arbeidet for 2021 skal imidlertid allerede nå planlegges med sikte på ytterligere 
konkretisering i 2022. 
 
Avtalene skal regulere håndtering av uenighet og løsning av tvist.  Det vises til 
direktørmøte sak 132-2020, vedlegg 4 Partnermøtets rolle i styringsstrukturen for 
forvaltningen av de kliniske IKT-systemer og håndtering av uenighet i partnermøtet, der 
det nedfelte prinsippet ved uenighet mellom helseforetakene er, å eskalere til eier for 
avklaring, vedlagt partenes tilhørende ROS8- analyser med forslag til tiltak.  SLA- 
avtalene forutsettes oppdatert med tilsvarende formuleringer.  
 
Helse Nord IKTs rolle som databehandler 
Gjennom oppgaver på infrastrukturområdet og ansvaret som databehandler hjemlet i 
personopplysningsloven, skal Helse Nord IKT sikre at partsinteressene til 
sykehushelseforetakene og Helse Nord RHF som eier, ligger til grunn for IKT drift.   
 
Helse Nord IKT har som grunnleggende prinsipp ikke anledning til å la 
sikkerhetsmessige svakheter ved ett helseforetak bli eksponert overfor et annet 
helseforetak, ref. styringssystem for informasjonssikkerhet.  
 
Helse Nord RHF er kjent med at driftsarkitekturen for å sikre ivaretagelse av 
dataansvarliges selvstendige ansvar og oppfyllelse av NSMs tiltaksliste, er under 
etablering. HIS-prosjektet9 skal sikre at sikkerhetsmessige svakheter ikke eksponeres 
bredt i foretaksgruppen, og skal derfor ha høy prioritet. Helse Nord IKT skal legge til 
grunn NSMs anbefalte rekkefølge for tiltaksgjennomføring.  
 
Helseforetakene skal avklare og iverksette tiltak som sikrer drift av identifiserte usikre 
tjenester med et uakseptabelt risikonivå.  Isolering og om nødvendig terminering av 
tjenester skal være tema i avklaringene.   
 
I eventuelle tilfeller hvor helseforetakene i fremtiden introduserer tjenester i nettet 
som i forkant ikke har vært risikovurdert og godkjent av Helse Nord IKT 
(portvaktfunksjon), gis Helse Nord IKT mandat til om nødvendig å terminere tjenesten 
der hvor tjenesten berører partsinteressene til andre helseforetak eller Helse Nord RHF.  
Dette prinsipp blir innarbeidet i revisjon av styringssystemet. 
 
Dataansvarlig 
IKT sikkerhet er et krevende område hvor ansvaret tillagt dataansvarlig er betydelig.  
Helsesektoren har en rekke større og mindre aktører som på selvstendig grunnlag 
forventes å inneha et korrekt og oppdatert risikobilde med tilhørende IKT kompetanse 

                                                        
7 SLA: Service Level Agreement - Servicenivåavtale 
8 ROS: Risiko- og sårbarhetsanalyse 
9 HIS: Helhetlig informasjonssikkerhet 
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til å iverksette adekvate og nødvendige tiltak for å oppnå en akseptabel risiko.  Dette er 
krevende for mange aktører, og kommet til uttrykk bl.a. gjennom løsepengeangrep mot 
enkeltkommuner. 
 
I samarbeid rundt felles journal vil ulikheter i den enkelte dataansvarliges risiko- og IKT 
sikkerhetsforståelse kunne bli svært krevende, med risiko for at nivået for akseptabel 
sikkerhet følger av dataansvarlig som legger laveste nivå for akseptabel risiko til grunn 
for realisering av felles journal.  
 
Det er også risiko for at rollen som dataansvarlig brukes strategisk for å oppnå 
gjennomslag i saker som mer grenser mot funksjonelle og finansielle behov, men hvor 
Dataansvarlig bruker retten til å styre virkemidler som argument for å oppnå 
gjennomslag for egne saker. 
 
Helse Nord RHFs rett til å bedrive eierstyring, gjennom å legge helseforetakenes 
høyeste sikkerhetsnivå (OD 2021) til grunn for standardisering av området IKT 
sikkerhet, er et risikoreduserende tiltak. 
 
Nasjonale utfordringer 
I tråd med Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal og Stortingets innstilling 
224 S (2012-2013) sendte Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) ut Høring om 
endringer i pasientjournalloven mv. – nasjonal digital samhandling til beste for pasient og 
brukere. 
 
Departementet foreslår endringer i Pasientjournallovens §10 for å legge til rette for 
etablering av en nasjonal datainfrastruktur.  Med datainfrastruktur menes 
Sammensetningen av de tre journalløsningene (Helseplattformen i Midt-Norge, arbeidet 
med felles samordnet pasientjournalløsning i regi av de tre øvrige regionale 
helseforetakene og felles journalløsning i helse- og omsorgssektoren utenfor helseregion 
Midt-Norge) og samhandlingsløsningen nevnt i kapittel, utgjør en nasjonal 
datainfrastruktur. 
 
I høringen problematiserer Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) en situasjon hvor 
hver enkelt aktør gjennom rollen dataansvarlig bestemmer virkemidlene for behandling 
av helseopplysninger.  Dette vil være svært krevende i en situasjon for realisering av 
nasjonale fellesløsninger. HOD ber i høringen om sektorens syn på å løfte dataansvaret 
til nasjonale eller regionale forvaltningsorganisasjoner.  Det vil si å flytte dataansvaret 
fra helseforetak, kommuner, allmennleger m.fl. til større forvaltningsorganisasjoner – 
enten nasjonal eller i en kombinasjon av nasjonal og regionale 
forvaltningsorganisasjoner. I høringen ber HOD om sektorens syn på slike 
problemstillinger, hvor innspillene danner grunnlag for en egen høring som sendes ut 
på et senere tidspunkt. 
 
Administrerende direktør forventer derfor at det gjennom lov og forskrift i fremtiden 
kan komme føringer som påvirker de ansvar, roller og oppgaver som nå er avklart i 
foretaksgruppen. 
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Medvirkning 
Konserntillitsvalgte og -verneombud i Helse Nord ble orientert om saken i 
samarbeidsmøte 14. september 2021, og tok informasjonen til orientering. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør forutsetter at helseforetakene samarbeider aktivt med å oppfylle 
styringsmålene for 2021, og mener at endringene som innføres vil bidra til å redusere 
svakheter som er påpekt av Riksrevisjonen. 
 
Adm. direktør vil følge opp arbeidet gjennom tettere dialog, utarbeidelse av regional 
handlingsplan for informasjonssikkerhet, arbeidet med SLA-avtalene, oppdatering av 
styringssystemet, og utarbeidelse av ny regional IT-strategi. 
 
Adm. direktør forventer at helseforetakene snarest innretter seg i tråd med føringene i 
brev av 29. juni 2021 og 2. juli 2021 (vedlegg 5 og 6), og vil innarbeide nye føringer i 
Oppdragsdokument 2022, som behandles i foretaksmøte 2. februar 2022. 
 
Adm. direktør vil komme tilbake til styret dersom endring i lov og forskrift tilsier behov 
for justering av ansvars-, rolle- og oppgavefordeling som fremgår av denne sak.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til styringsstruktur for IKT infrastruktur i tråd 

med innholdet i saksfremlegget, og ber adm. direktør innarbeide føringene i 
Oppdragsdokument for 2022. 

 
2. Styret ber adm. direktør oversende saken til orientering til styrene i 

helseforetakene. 
 

3. Styret ber om at oppfølging av saken innarbeides i Regional handlingsplan for 
informasjonssikkerhet, som behandles i egen sak i dette møte. 

 
 
Bodø, 18. september 2021 
 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 
1. Protokoll fra styresak 155-2020 – Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av 

statlige selskaper 2019 – IKT sikkerhet 
2. Utdrag fra saksfremlegg, styresak 3-2021 Oppdragsdokument 2021 til 

helseforetakene 
3. Protokoll fra styresak 4-2021 – Budsjett 2021 – konsolidert 
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4. Protokoll fra sak 51-2021 Roller og ansvar IKT – videre prosess og føringer for 
økonomisk langtidsplan  

5. Brev til helseforetakene – 29. juni 2021 – IKT roller, ansvar, oppgaver  
6. Brev til helseforetakene – 2. juli 2021 – Infrastruktur, klargjøring Facility 

Management, utdyping av brev datert 29. juni 2021  
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1. Vedlegg 1 Protokoll sak 155-2020 
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Vedlegg 2 Utdrag fra sak 3-2021 Oppdragsdokument 2021 til helseforetakene 
 

 
 
 
Vedlegg 3 Protokoll sak 4-2021 
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Vedlegg 4 Protokoll sak 51-2021 
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Likelydende brev til adm. direktør v/ 

Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 

Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF, Helse Nord IKT HF 

 

 

IKT infrastruktur – ansvar, roller og oppgaver 
 
Det vises til Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot 
sine IKT-systemer, vedlegg til dokument 3:2 (2020-2021), bl.a. kap. 8.3.3 «Uklare 
ansvarsforhold og oppgavefordeling i helseregionene vanskeliggjør forbedringsarbeidet».  
 
Formål med dette brevet er å oppsummere hvilke endringer Helse Nord RHF med dette vil 
gjennomføre mht plassering av ansvar og oppgaver innenfor IKT infrastruktur og tilhørende 
tjenester, samt tilgrensende oppgaver knyttet til IKT-sikkerhet i Helse Nord. 
  
I tillegg redegjøres nærmere for krav 94, 95 og 97 i Oppdragsdokument 2021, og premisser 
for HN IKTs rolle som databehandler. 
 
Bakgrunn 
Det vises til Riksrevisjonens rapport1 om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine 
IKT-systemer, der det blir fremmet følgende i kapittel 6.4 Uklare ansvarsforhold og 
oppgavefordeling hindrer forbedringsarbeidet. 
 
Videre vises Oppdragsdokument 2021 (OD2021), krav nr. 98: Helse Nord IKT HF har ansvaret 
og oppgaven for leveranse av IKT infrastrukturtjenester til helseforetakene på følgende 
områder: IKT-Drift, IKT-produksjon, levering og innstallering av brukerutstyr, systemintegrasjon 
samt brukerstøtte og andre forvaltningsoppgaver som naturlig tilknyttes områdene nevnt 
ovenfor.  Ytterligere tydeliggjøring vil fremkomme i styringssystem for informasjonssikkerhet.  
Styringskravet gjelder ikke området Medisinsk utstyr2 som er særskilt regulert i egne forskrifter. 
 
Tidligere behandling 
Det vises til direktørmøte 14.4.2021, sak 49 Roller og ansvar – IKT, som ble fulgt opp i eget 
møte 21.5.2021. Oppsummeringen etter disse møtene er at:  
 
• Helse Nord RHF vil i fremtiden være kravstiller3 til Helse Nord IKT HF (databehandler) 

sammen med dataansvarlig mht infrastruktur. Dette pa  samme ma te som for eierskapet til 
øvrige felles regionale systemer. 

 

                                                        
1 Dok. 3:2 Innst. 386 (2020-2021) 
2 Hensyn til MTU og SD-anlegg er regulert i krav 91: Innen utløpet av 2021 avklare drifts- og forvaltningsmodeller 
som sikrer at installasjon og endringer i medisinsk utstyr og eventuelt driftstekniske IKT systemer, ikke påvirker 
Helse Nord IKT HFs ansvar og oppgaver.  Arbeidet ledes av Helse Nord IKT HF. 
3 Ref. f.eks. bilag 1 i SSA-D 

Deres ref.:  

 

Vår ref.: 

2019/953-22 

Saksbehandler/dir.tlf.: 

H. Rolandsen m.fl. 

Sted/dato: 

Bodø, 29. juni 2021 
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• Kravstillingen blir dog ikke likeverdig jfr. notat av 2.11.2020. Rettslig eierskap, tildeling av 
økonomiske rammer, og beslutning om forvaltning og videreutvikling, gir Helse Nord RHF 
v/adm. direktør en særskilt posisjon i den praktiske forvaltningen.  

 
• Adm. direktør i Helse Nord RHF har fullmakt og ansvar for a  bevilge tilstrekkelige midler, 

slik at det rettslige ansvaret som sykehusforetakene og Helse Nord IKT HF besitter, kan 
ivaretas forsvarlig.  Det legges til grunn en «konsernstyring» jfr. Ot.prop 66 (2000-2001) 
pkt 2.7.24. 

 
 

Roller, ansvar og oppgaver - endringer 
Adm. direktør i Helse Nord RHF vil gjennom overordnet bruk av virkemidler, ta en sterkere 
styring over IKT-infrastruktur og andre omra der innenfor IKT-sikkerhet gjennom følgende 
grep: 

 
1. Oppgaver knyttet til IKT infrastruktur i helseforetakene legges til HN IKT jfr OD 2021. 

Med IKT infrastruktur menes:  
• Nettverk og sikkerhet (Switcher, brannmur, VPN, nettforbindelse, WIFI, WAN o.l.) 

frem til nettverkspunkt i vegg. 
• Utskriftstjenester (Scannere, kopi, faks, print o.l.) 
• Arbeidsstasjoner (Datamaskiner, skjermer og tilbehør) 
• Samhandling (Videokonferanse, skjermer og tilbehør) 
• Fasilitetstjenester (Datarom tjenester, kjøling, adgangskontroll o.l.) 

Nærmere avgrensing mot Medisinteknisk utstyr finnes i OD 2021.   
HN IKT skal kravstille nødvendig (CAT) nivå på Ethernet kabler i foretakenes bygg.   

 
2. Øremerket finansiering  
3. Systematisk oppfølging av handlingsplaner for a  følge opp Riksrevisjonens rapport 
4. Pa se at tjenesteavtalene mellom HN IKT og de andre foretakene blir oppdatert 
5. Pa se at sikkerhetsrevisjoner blir gjennomført 
6. Oppdatere styringssystem for informasjonssikkerhet 

 
Helseforetakene skal delta i kravstillingen rundt informasjonssikkerhet, for a  sikre at 
partsinteressene til databehandler og dataansvarlig ivaretas.  Direktørmøte, partnermøte, 
styre- og styreledermøter er viktige arena for forankring og dialog. Eventuelle behov for 
formell beslutning fattes i foretaksmøte.  
 
Helse Nord RHF vil lede og systematisk følge opp arbeidet som sikrer involvering av og 
samhandling mellom helseforetakene.  Det vil fra 1.1.2023 derfor etableres en felles 
forvaltning av omra det infrastruktur i tra d med premissene nevnt tidligere.   
 

                                                        
4 Helseforetakene må likevel ikke tillates å bli så autonome at hensyn til helheten og fellesskapet blir skadelidende. For å kunne 
utløse de ønskede synergier mellom helseforetakene er det derfor behov for noen samordnede grep på tvers. Dette 
samordningsbehov på tvers forutsettes ivaretatt av de regionale helseforetakene. Uten å bli for intervenerende i enkeltsaker, må 
de regionale helseforetakene gjennom sin eierstyring kunne stille krav om innbyrdes samarbeid mellom enkeltforetakene og i 
forhold til primærhelsetjenesten.  Slike krav må også kunne stilles i forhold til standardisering av IT-systemer, 
rapporteringsrutiner og systemer for kvalitetssikring. Innen avgrensede og forutsigbare rammer, forutsettes de regionale 
helseforetakene generelt å innta en samordnende «konsernrolle» på strategisk viktige felter. 

Styremøte i Helse Nord RHF
29. september 2021 - innkalling og saksdokumenter

282



3 
 

F.o.m. 2022 vil grunnlagsinvesteringene til infrastruktur i størst mulig grad være regionalt 
besluttede standardprodukter, hvor Helse Nord RHF belastes etableringsomkostninger.  
Helseforetakene betaler deretter avskrivinger og øvrige driftskostnader basert pa  avropt 
volum.   
 
I tråd med OD2021 krav 1035 vil Helse Nord RHF fremover om nødvendig legge et høyere 
sikkerhetsnivå til grunn enn det helseforetakene eller enkeltforetak på selvstendig grunnlag 
legger til grunn. Grunnprinsipper for drift av IKT infrastruktur som ivaretar «sikring i 
dybden6», «sikring i soner» og «balansert sikring» skal legges til grunn, jfr. Riksrevisjonens 
presentasjon i Helse Nords styreseminar 2021, NSM grunnprinsipper og Helse Nords 
regionale styringssystem for informasjonssikkerhet. 
 
  
Nærmere om OD krav 94, 95 og 97 
I h.t. OD2021 krav nr. 94 skal foretakene benytte statens standardavtaler (SSA) for 
dokumentasjon av IKT-leveranser i foretaksgruppen. Helseforetakene skal oppdatere SSA-
avtalene med tilhørende databehandleravtaler slik at alle parters behov for tydelig ramme for 
sikkerhet og leveranser blir ivaretatt, Helse Nord RHF bistår i arbeidet. Arbeidet skal 
ferdigstilles og signeres innen utgangen av året, jf. krav 95. 
 
Arbeidet med SLA ivaretar ikke OD krav 97 i 2021 fordi oversikt over den samlede 
applikasjonsporteføljen ved helseforetakene først leveres siste kvartal 2022.  SLA arbeidet for 
2021 skal imidlertid allerede nå planlegges med sikte på ytterligere konkretisering i 2022. 
 
Avtalene skal regulere håndtering av uenighet og løsning av tvist.  Det vises til direktørmøte 
sak 132-2020, vedlegg 4 Partnermøtets rolle i styringsstrukturen for forvaltningen av de 
kliniske IKT-systemer og håndtering av uenighet i partnermøtet, der det nedfelte prinsippet ved 
uenighet mellom helseforetakene er å eskalere til eier for avklaring, vedlagt partenes 
tilhørende ROS- analyser med forslag til tiltak.  SLA avtalene forutsettes oppdatert med 
tilsvarende formuleringer.  
 
 
Helse Nord IKTs rolle som databehandler 
Gjennom oppgaver på infrastrukturområdet og ansvaret som databehandler hjemlet i 
personopplysningsloven, skal Helse Nord IKT HF sikre at partsinteressene til 
sykehushelseforetakene og Helse Nord RHF som eier, ligger til grunn for IKT drift.   
 
Helse Nord IKT HF har som grunnleggende prinsipp ikke anledning til å la sikkerhetsmessige 
svakheter ved ett helseforetak bli eksponert overfor et annet helseforetak, ref. styringssystem 
for informasjonssikkerhet.  
 
Helse Nord RHF er kjent med at driftsarkitekturen for å sikre ivaretagelse av dataansvarliges 
selvstendige ansvar og oppfyllelse av NSM’s tiltaksliste, er under etablering. HIS-prosjektet7 
skal sikre at sikkerhetsmessige svakheter ikke eksponeres bredt i foretaksgruppen, og skal 

                                                        
5 Levere IKT-tjenester i tråd med virkemidler som besluttes av Helse Nord RHF, eksempelvis regionale 
systemvalg/systemløsninger, arkitekturbeslutninger/føringer, føringer for infrastruktur, regionalt 
styringssystem for informasjonssikkerhet.   
6 Herunder deteksjon 
7 HIS: Helhetlig informasjonssikkerhet 
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derfor ha høy prioritet. Helse Nord RHF ber Helse Nord IKT HF legge til grunn NSM anbefalte 
rekkefølge for tiltaksgjennomføring.  
 
Helseforetakene skal avklare og iverksette tiltak som sikrer drift av identifiserte usikre 
tjenester med et uakseptabelt risikonivå.  Isolering og om nødvendig terminering av tjenester 
skal være tema i avklaringene.   
 
I eventuelle tilfeller hvor helseforetakene i fremtiden introduserer tjenester i nettet som i 
forkant ikke har vært risikovurdert og godkjent av Helse Nord IKT HF (portvaktfunksjon), gis 
Helse Nord IKT mandat til om nødvendig å terminere tjenesten der hvor tjenesten berører 
partsinteressene til andre helseforetak eller Helse Nord RHF.  Dette prinsipp blir innarbeidet i 
revisjon av styringssystemet. 
 
Oppsummert 
Adm. direktør forutsetter at helseforetakene samarbeider aktivt med å oppfylle 
styringsmålene for 2021. 
 
Adm. direktør viser til Riksrevisjonens rapport, og ber om at lukking av sikkerhetsmessige 
svakheter ved enkeltforetak skal iverksettes så raskt som praktisk mulig.  
 
Helse Nord RHF vil følge opp arbeidet gjennom tettere dialog, utarbeidelse av regional 
handlingsplan for informasjonssikkerhet, arbeidet med SLA-avtalene, oppdatering av 
styringssystemet, og utarbeidelse av ny regional IT-strategi. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Presentasjon Styringssystem IKT – området infrastruktur (21.5.2021).  
 
 
Kopi:  
Direktør for sikkerhet og beredskap 
IT-sjef 
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Likelydende brev til adm. direktør v/ 

Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 

Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF, Helse Nord IKT HF 

 

 

IKT infrastruktur – ansvar og oppgaver – utdyping begrep 

«fasilitetstjenester» 
 

Det vises til brev av 29. juni gjeldende IKT infrastruktur – ansvar og rolle.  Helse Nord 

RHF har mottatt en henvendelse fra administrerende direktør ved Nordlandssykehuset 

HF med spørsmål om begrepet «Fasilitetstjenester» kan defineres ytterligere.  Med 

formål mål å unngå at begrepet «Fasilitetstjeneste» sammenblandes med oppgaver 

normalt tillagt drifts- og eiendomsavdelinger.   

 

Helse Nord RHF er enig at det kan være utfordrende for forståelsen at begrepet 

fasilitetstjeneste benyttes både innen drift og eiendom og innen IKT faget. Dessverre er 

slik begrepsbruk også vanlig internasjonalt.  En konkretisering av begrepet 

«Fasilitetstjeneste» er derfor nødvendig.  

 

Nærmere forklaring 

Begrepet fasilitets tjenester innen IKT terminologien gjenfinnes som en del av ITIL 

rammeverket https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/IT_Facilities_Management 

gjeldene IKT drift, og representerer således «Best Practice» for forsvarlig IKT drift.   

 

Innen ITIL rammeverket (v4) er definisjoner nedenfor knyttet til Facilities Management 

hvor rollen og prosessen er tillagt IKT driftsleverandør. 

→ ITIL processes, ITIL Service Operation > Facilities Management 

Facilities Manager 

→ Roles within ITIL, Facilities Manager 

• The Facilities Manager is responsible for managing the physical environment where 
the IT infrastructure is located. 

• This includes all aspects of managing the physical environment, for example power and 
cooling, building access management, and environmental monitoring. 

 

Deres ref.:  

 

Vår ref.: 

2019/953-26 

Saksbehandler/dir.tlf.: 

B. Nilsen 

Sted/dato: 

Bodø, 2.7.2021 
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I brev datert 23. juni er følgende formulert: «Fasilitetstjenester (Datarom tjenester, 

kjøling, adgangskontroll o.l.)»  

 

Formuleringen er knyttet til ITIL figur ovenfor og gjengitte ITIL definisjoner på 

foregående side. Adgangskontroll til datarom, kjøling til datarom, nødstrøm til datarom, 

er tillagt IKT leverandøren.  Kort sagt hva som gjerne setter rammene for TIER 

klassifisering i tråd med https://uptimeinstitute.com/tiers som driftsleverandøren skal 

bygge opp/kjøpe/leie i tråd med de krav til oppetid og beredskap som settes til ulike 

tjenester.   

 

Parentesen etter fasilitetstjenester i Helse Nord RHFs brev av 23. juni er ment å sette 

begrensingen i forståelsen til å ramme inn hva som IKT driftsleverandør må ha kontroll 

på, for oppfyllelse av de SLA som inngås, samt sikre at uvedkommende ikke kan ta seg 

tilgang til datarom og andre sentrale komponenter i infrastrukturen.   

 

Forståelsen i brevet fra Helse Nord RHF skal derfor leses i tråd med ITIL rammeverkets 

definisjon av fasilitetstjenester som nevnt tidligere.    

 

For ytterligere avklaringer knyttet til oppgaver og ansvar mellom Helse Nord IKT HF og 

drift og eiendomsavdelingene ved helseforetakene vises det til OD krav 91 og 98.   
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Avslutning 

Skulle det eksistere ytterligere behov for avklaringer bes helseforetakene ta kontakt 

direkte med IKT-sjef ved Helse Nord RHF.   

 

Roller og oppgaver mellom Helse Nord RHF (eier og dataansvarlig), helseforetakene 

(dataansvarlig) og Helse Nord IKT HF (databehandler) skal formelt reguleres i SLA og 

andre avtaleverk.  Helse Nord RHF vil se til at eventuell ytterligere presiseringer inngår i 

de formelle avtalene i foretaksgruppen.  

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Cecilie Daae 

 

 

Kopi: 

B. Nilsen 

J. Brodersen 

O. Larsen 

I. Martinussen 

H. Rolandsen 
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