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Styresak 153–2022/6  Trusselvurdering 2022 
Vedlegget til saken er unntatt offentlighet, jf. offl. §24, 
3. ledd, da det gjelder opplysninger som kan lette 
straffbare handlinger 

 

Bakgrunn 
Trusselvurderingen for 2022 er en viktig milepæl for det nasjonale 
sikkerhetssamarbeidet i spesialisthelsetjenesten.  
 
Årets vurdering er utarbeidet av Sykehuspartner HF og Helse Nord IKT, i samarbeid og 
med støtte fra de øvrige helseregionene og HelseCERT. Dette er den første felles 
trusselvurderingen som dekker hele spekteret av virksomheter og verdier i 
spesialisthelsetjenesten. Store deler av det digitale trusselbildet er uavhengig av den 
enkelte helseregions egenart og geografi, og gjennom en omforent forståelse av 
trusselaktørers evne og vilje, så kan helseregionene bedre samarbeide og legge til rette 
for en felles innsats innenfor informasjonssikkerhetsområdet. 
 
Administrerende direktørs vurdering 
Det er et viktig poeng at dette kun er en vurdering av trusselbildet, som kun er en av de 
tre delene av risikobildet. For å kunne oppnå effektiv risikostyring og god prioritering av 
sikkerhetsarbeidet må virksomheten vurdere sine verdier og sårbarheter opp mot 
denne trusselvurderingen.  
 
Trusselvurderingen for 2022 er utarbeidet som et styringsverktøy for beslutningstakere 
og nøkkelpersoner i spesialisthelsetjenesten og har som målsetning å øke 
situasjonsforståelsen for trusselbildet som sektoren står overfor i den digitale 
utviklingen. Rapporten skal gi faglig innsikt, og bidra som beslutningstøtte i 
risikovurderinger og sikkerhetsspørsmål for spesialisthelsetjenesten.  
 
Adm. direktør i Helse Nord RHF vil benytte rapporten aktivt i eget arbeid. 
Trusselvurderingen vil bli gjennomgått i direktørmøtet i foretaksgruppen. Trusselbildet 
er i konstant endring, som følge av trusselaktørenes økte tilpasningsevne og utvikling av 
verktøy og metoder. For Helse Nord betyr dette at sikkerhetsmekanismene kontinuerlig 
må evalueres og styrkes. 
 
 
Vedlegg: Trusselvurdering 2022 – vedlegg er unntatt offentlighet jf. offl. § 24, 3 ledd  
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Styresak 153-2022/7  Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 60-2021 Møteplan 2022 - styret i Helse Nord 
RHF i styremøte, den 26. mai 2021 og styresak 104-2021/6 Årsplan 2022 for styret i Helse 
Nord RHF, den 25. august 2021.   
 
Styret har bedt om at årsplanen legges frem som fast styresak, sist i styremøte 28. 
september 2022 jf. styresak 130-2022/5 Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF. Denne 
oversikten skal være koblet mot den allerede vedtatte møteplanen for inneværende år. 
 
Årsplan 2022 
Styret i Helse Nord RHF har følgende faste styresaker og oppfølgingssaker med vedtatt 
tidsfrist til behandling i 20221: 
 

Møtedato Møtested Saker til behandling 
23. november 2022 Tromsø • Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen 

- oversikt 2020, oppfølging av styresak 
61-2017 

• Kvalitetsstrategi for Helse Nord 2021-
2025 

• Delstrategi for intensivmedisin i Helse 
Nord, sluttrapport, oppfølging av 
styresak 175-2021 

• Felleseide helseforetak – 
tertialrapportering 

• FRESK (Fremtidens systemer i klinikken) 
- tertialrapportering 

• Helhetlig informasjonssikkerhet – 
tertialrapportering 

• Helseforetakenes omstillingsplaner, 
investeringer og funksjoner – oppfølging 
av sak 117-2022 

                                                        
1 Listen er ikke uttømmende. I tillegg kommer andre saker fra administrasjonen og 
oppfølgingssaker uten vedtatt tidsfrist.  
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• Operative mål for Helse Nord RHF 2023, 
oppfølging av sak 123-2022 

• Virksomhetsrapport nr. 10-2022 
• Innspill til statsbudsjett 2024 
• Delstrategi for intensivmedisin i Helse 

Nord, sluttrapport, oppfølging av 
styresak 175-2021 

• Statsbudsjett 2024 - felles innspill fra alle 
regionale helseforetak og innspill fra 
Helse Nord RHF  

14. desember 2022 Bodø • Plan for internrevisjonen 2022-2023 
• Virksomhetsrapport nr. 11-2022 
• Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 

05-2021: Ventetidsutvikling og 
kapasitetsutnyttelse innen psykisk 
helsevern for voksne i Helse Nord, 
oppfølging av styresak 18-2022 

• Strategi for Helse Nord RHF – status 
oppfølging 

• Regional kreftplan – revisjon, oppfølging 
av styresak 112-2022 

• Regionalt prosjekt Radiologi, oppfølging 
av sak 125-2022 

• Felles regionale retninglinjer for varsling 
av kritikkverdige forhold i Helse Nord, 
oppfølging av styresak 76-2021 

• Delstrategi personell, utdanning og 
kompetanseutvikling – status mandat, 
oppfølging av sak 58-2021 

• Regional utviklingsplan for Helse nord 
2023-2038 

• Digital strategi for Helse Nord 2023-2038 
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