
  

 

 

Overordnede prinsipper 
for regionalt 
styringssystem for 
informasjonssikkerhet og 

personvern 



NO-1 - Overordnede prinsipper for regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern 
Helse Sør-Øst RHF 

Helse Sør-Øst – versjon nr. 1.1

2 

1 Informasjon ............................................................................................................................................... 3 
1.1 Innhold ............................................................................................................................................... 3 
1.2 Omfang og sentrale drivere for felles styringssystem for informasjonssikkerhet ................... 3 
1.3 Grunnlag for kravene til informasjonssikkerhet .......................................................................... 3 
1.4 Oversikt over dokumenter som er del av styringssystem for informasjonssikkerhet ............. 3 
1.5 Forvaltning av Helse Sør-Østs felles styringssystem for informasjonssikkerhet .................... 4 

2 Referanser .................................................................................................................................................. 5 

Versjonsnummer Dato Godkjent av 

1.0 22.12.2016  

1.1 23.10.2018  



NO-1 - Overordnede prinsipper for regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern  
Helse Sør-Øst RHF 

  

Helse Sør-Øst versjon nr. 1.1 

3 

1 Informasjon 
 

1.1 Innhold 
 

 Omfang og sentrale drivere for felles styringssystem for informasjonssikkerhet 

 Grunnlag for kravene til informasjonssikkerhet 

 Oversikt over dokumenter som er del av styringssystem for informasjonssikkerhet 

 Forvaltning av Helse Sør-Østs felles styringssystem for informasjonssikkerhet 
 
 

1.2 Omfang og sentrale drivere for felles styringssystem for 
informasjonssikkerhet 

Felles regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet gjelder for alle juridiske enheter i 
foretaksgruppen i Helse Sør-Øst, og innebærer en samlet og lik håndtering av informasjonssikkerhet 
i regionen. Siden det enkelte helseforetak er selvstendig databehandlingsansvarlig, er 
styringssystemet for informasjonssikkerhet besluttet av alle administrerende direktører i fellesskap. 
Dokumentene skal også etableres i det enkelte helseforetaks dokumentstyringssystem. 
 
Felles regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet er en forutsetning for at databehandlere 
kan levere løsninger sikkert og effektivt i regionen, ved etablering av virksomhetsovergripende 
systemer og registre. Dette gir forutsigbar kontroll på et sentralt fagområde som regionen samlet må 
lykkes med. 
 
 

1.3 Grunnlag for kravene til informasjonssikkerhet 
Helse Sør-Østs felles styringssystemet for informasjonssikkerhet sikrer at regionen samlet etterlever 
gjeldende krav til informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger, inkludert 
kodede/avidentifiserte opplysninger. Videre gjelder styringssystem for informasjonssikkerhet 
uavhengig av hvordan opplysningene teknisk er samlet inn og omfatter dermed også innsamling av 
personopplysninger eksempelvis ved bruk av medisinsk teknisk utstyr (MTU), byggteknisk (BTU), 
sensorer, behandlingshjelpemidler, nettskjema, apper mv. Listen er ikke uttømmende.. Dette 
omfatter bruk av personopplysninger med grunnlag i blant annet pasientjournalloven, 
helseregisterloven, helseforskningsloven, personopplysningsloven med flere som gir sentrale 
føringer for informasjonssikkerhet. 
 
Norm for informasjonssikkerhet for helsesektoren gjelder ved tilkobling til Norsk Helsenett, og er 
etablert for å bidra til etterlevelse av de samme lov- og forskriftskrav. Helse Sør-Øst bidrar i 
utviklingen av denne normen. Faktaark og veiledere er veiledende dokumenter til normen, og må 
ved bruk sees opp mot kravene i Helse Sør-Østs felles styringssystem for informasjonssikkerhet.  
 
Forhold og sammenligning av krav til informasjonssikkerhet gitt i sikkerhetslovgivningen er gitt i 
eget informasjonsdokument, se Sikkerhetsregulerende lovverk gjeldende for foretaksgruppen. 
 
 

1.4 Oversikt over dokumenter som er del av styringssystem for 
informasjonssikkerhet 
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Dokumentene i Helse Sør-Østs felles regionale styringssystem for informasjonssikkerhet er 
tilgjengelig på internett. 
Styringssystemet erstatter ikke alle deler av den enkelte virksomhet sitt styringssystem, men er 
innført på de områdene som Regionalt Sikkerhetsfaglig Råd (RSR) har vurdert som kritisk for å sikre 
et enhetlig nivå av informasjonssikkerhet i regionen. Lokale dokumenter supplerer felles 
styringssystem for informasjonssikkerhet og forutsettes å ikke være i motstrid med føringer i felles 
dokumenter innen informasjonssikkerhet. 
 
Virksomhetene forutsettes videre å ha minimum følgende virksomhetsomfattende styrende 
dokumenter innen internkontroll, hvor informasjonssikkerhet vil være et faglig område som må 
håndteres: 
 

 Revisjon 

 Avvikshåndtering 

 Ledelsens gjennomgang 
 
For å sikre felles mulighet for opplæring, er regionens e-læringsløsning sentral. Tilsvarende skal det 
søkes å bruke etablerte regionale løsninger og system for å sikre at informasjonssikkerhetsområdet 
blir en integrert del av samlet virksomhet og internkontroll. 
 
Hvert dokument forutsettes lagt inn i hver virksomhets ledelsessystem, tilpasset i form men ikke 
innhold;  

 Lokal kontaktinformasjon, benevnelser og annen virksomhetsspesifikk informasjon må 
legges inn av virksomheten. 

 Ansvarsstrukturen som beskrives i punkt 3 i dokumentene tilpasses hver virksomhets 
benevning av lederstrukturen. Administrerende direktør ansvar skal forstås som den enkelte 
virksomhets øverste leder og ikke forveksles med Helse Sør-Østs administrerende direktør. 

 
 

1.5 Forvaltning av Helse Sør-Østs felles styringssystem for 
informasjonssikkerhet 

Felles regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst er utarbeidet av Regionalt 
sikkerhetsfaglig råd (RSR) som består av representanter med mandat fra hvert HF. Regionalt 
kontaktpunkt er Avdeling for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst. 
 
Videre forvaltning av dokumentene ivaretas ved at det sikkerhetsfaglige råd i regionen, hvor 
representantene fra foretakene er medlemmer, er gitt det faglige ansvaret. Dette omfatter følgende: 
 

 Systematisk revisjon av dokumentene, slik at det innen en to-årsperiode vil alle dokumentene 
ha vært revidert 

 Dersom det oppdages behov for oppdateringer, tillegg i dokumentene eller andre endringer, 
meldes dette inn til Helse Sør-Østs sikkerhetskoordinator, som tar saken opp i 
førstkommende sikkerhetsfaglige råd. 

 Når det identifiseres behov for nye dokumenter, meldes dette inn til Helse Sør-Østs 
sikkerhetskoordinator, som tar saken opp i førstkommende sikkerhetsfaglige råd. 

 
Behov for oppdateringer og nye dokumenter bearbeides i RSR. Ved faglig enighet i RSR, oppdateres 
aktuelle dokumenter. Tilsvarende ved behov for nye dokumenter. Endringer skal minimum 
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informeres om i den enkelte informasjonssikkerhetsleders/Personvernombuds egen linje, i tillegg til 
at Helse Sør-Østs sikkerhetskoordinator har tilsvarende rolle i Helse Sør-Øst RHF før endringer. 
Ved større endringer, må beslutning av endring sikres forankring ved beslutning i den enkelte 
juridiske enhet. 
 
 

2 Referanser 
 Sikkerhetsregulerende lovverk gjeldende for helseforetaksgruppen 

 Kilder og definisjoner i regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet 
 
 

 
 


