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1 Endringer siden forrige versjon 

Oppdatert i forbindelse med ny personopplysningslov. Av vesentlige endringer er kapittel 4.2.5 - 
Personvernkonsekvensvurderinger, lagt til. 

2 Hensikt og omfang 

Formålet med dette dokument er å etablere sikkerhetsstrategi som del av virksomhetens 
styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern i samsvar med blant annet 
personopplysningslov og Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren. 

Sikkerhetsstrategi gjelder for all informasjonsbehandling av personopplysninger, herunder 
avidentifiserte personopplysninger også kalt indirekte identifiserbare personopplysninger, som 
registreres av helseforetaket i behandlingsrettede registre, kvalitetsregistre, administrative registre og 
forskningsregistre. Sikkerhetsstrategien gjelder videre uavhengig av hvor person¬opplysningene 
behandles og omfatter dermed også informasjon som registreres i medisinskteknisk utstyr og annet 
teknisk utstyr. 

Dokumentet reflekterer også det felles grunnlag for informasjonssikkerhet som 
spesialist¬helsetjenesten er kommet til enighet om. Sikkerhetsmål og -strategi bidrar til å sikre et 
felles nivå på informasjonssikkerhet på tvers av virksomheter, og gir felles føringer for alle 
helseforetak, regionale helseforetak, Norsk Helsenett samt øvrige driftsenheter eid av disse. Det 
endrer imidlertid ikke behovet for databehandleravtaler. 

3 Ansvar 

 Administrerende direktør er dataansvarlig for all behandling av helse- og
personopplysninger med tilknytning til virksomheten. Administrerende direktør har ansvar
for at alle personopplysninger blir behandlet iht. gjeldende lovverk, se spesielt
pasientjournalloven, helseregisterloven og personopplysningsloven.

 Ledere på alle nivåer har ansvar for oppfylling av dokumentet i egen enhet.

 Ansatte og innleide som i kraft av sin stilling har tilgang til helse- og personopplysninger
inkludert journal, plikter å etterleve dette dokumentet.

4 Fremgangsmåte 

4.1 Følgende omfattes av sikkerhetsstrategien og beskrives 

• Kontinuerlig forbedring

• Sikkerhetsledelse

• Databehandling

• Risikovurderinger

• Pesonvernkonsekvensvurderinger

• Innebygd personvern 

• Revisjoner

• Avvik 
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 Klassifisering av informasjon  

 Identitets-, rolle og tilgangshåndtering  
o Autentisering  
o Passordsikkerhet  
o Autorisering  

 Adgangskontroll  

 Sikkerhetskultur og –opplæring  

 Sikkerhetsinstruks, inkludert instrukser, prosedyrer og retningslinjer for personvern og 
informasjonssikkerhet  

 Databehandleravtaler  
o Databehandleravtale  
o Underleverandør-databehandleravtale  

 Rapportering og kommunikasjon  

 Systemdokumentasjon og sikkerhetskonfigurasjon av IKT-utstyr  

 Sikkerhetsnivåer i infrastrukturen  

 Egenskaper ved tekniske sikkerhetskontroller  

 Administratorrettigheter  

 Sikkerhetskontroller i nettverket  

 Tilkobling av IKT-utstyr  

 Fjernaksess  

 Leverandører  

 Beskyttelse mot datatap  

 Logging  

 Destruksjon og avhending  

 Mobilitet  

 Tilgjengelighet og oppetid  

 Hendelseshåndtering 
 

4.2 Sikkerhetsstrategi 
 
4.2.1 Kontinuerlig forbedring 
 
Virksomheten skal kontinuerlig og systematisk arbeide for forbedret informasjonssikkerhet. De 
strategiske føringene skal understøtte virksomhetens overordnede sikkerhetsmål, og gjelder for alle 
deler av informasjonsbehandlingen, både i egen forvaltning og hos databehandlere og 
underleverandører. Videre gjelder dette uavhengig av hvor opplysningene oppstår, inkludert i 
medisinsk- teknisk utstyr og annet teknisk utstyr. 
 
4.2.2 Sikkerhetsledelse 
 
Virksomheten er ansvarlig for å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet. 
 
Virksomhetens ledelse skal etablere en sikkerhetsorganisering (sikkerhetsledelse) som har klare 
ansvars- og myndighetsforhold. Myndighet som informasjonssikkerhetsleder delegeres til en navngitt 
person i virksomheten, og inngår i denne personens stillingsbeskrivelse. Sikkerhetsorganiseringen 
dokumenteres i eget dokument, og gjøres kjent for virksomhetens medarbeidere. 
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4.2.3 Databehandling 

 

Virksomheten skal føre oversikt over hvilken databehandling som utføres. Oversikten må minst 

inneholde: 

 navn på personregisteret 

 kontaktopplysningr til registereier eller systemeier 

 registeransvarlig eller systemansvarlig 

 formålene med registeret 

 kategoriene av personopplysninger 

 hvor data er lagret eller utlevert  
 

Ved bruk av databehandler må oversikten også inneholde: 
 

 leverandør 

 tjenesteansvarlig 

 

4.2.4 Risikovurderinger 

Risikovurderinger skal som minimum gjennomføres før: 

 det iverksettes behandling av helse- og personopplysninger  

 etablering av nye informasjonsbehandlingssystemer eller registre som inneholder helse- og 
personopplysninger  

 det iverksettes organisatoriske endringer som kan påvirke informasjonsbehandlingen  

 det iverksettes tekniske endringer i utstyr og/eller programvare som kan påvirke 
informasjonsbehandlingen  

 det iverksettes andre endringer med betydning for informasjonssikkerheten 

 andre årsaker som kan medføre endret trussel-/risikonivå 

Risikostyring er en sentral del av samlet virksomhetsstyring. Hensikten er å håndtere risiko slik at 
den er i samsvar med virksomhetens aksepterte risikonivå, for derigjennom å sikre at virksomhetens 
ledelse og medarbeidere kan håndtere fare og risiko, slik at uønskede hendelser ikke oppstår, eller at 
omfanget av hendelser reduseres og at kompenserende tiltak identifiseres og iverksettes. 
Risikovurdering av informasjonssikkerhet inngår i dette, og risiko skal være kjent, eid, kommunisert 
og håndtert. 

 
4.2.5 Personvernkonsekvensvurderinger 
 
Personvernkonsekvensvurdering er obligatorisk når behandlingen sannsynligvis vil medføre en høy 
risiko for fysiske personers rettigheter og friheter. 
 
Virksomheten avgjør behov for personvernkonsekvensvurdering, metode for gjennomføring og 
forankring hos dataansvarlig. 
 
Personvernkonsekvensvurdering skal normalt gjennomføres før: 
 

 det iverksettes ny behandling av personopplysninger 
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 endring av rutiner som kan få konsekvenser for informasjonssikkerhet og personvern 

 det iverksettes organisatoriske endringer som kan påvirke informasjonsbehandlingen  

 det iverksettes andre endringer med betydning for informasjonssikkerhet eller personvern. 
 

Resultatet av gjennomførte risikovurderinger kan medføre behov for 
personvernkonsekvensvurdering. 
 
4.2.6 Revisjoner 
 
Virksomheten skal ved bruk av revisjon ivareta internkontroll. Revisjon av egne 
informasjonssystemer og bruken av disse planlegges og gjennomføres som del av virksomhetens 
øvrige revisjonsprogram. Dette inkluderer gjennomføring av revisjoner og sikkerhetstesting. 
 
Det er informasjonssikkerhetsleder som bestemmer når, hvor og hvordan revisjoner og 
sikkerhetstesting skal utføres. Om internkontroll identifiserer hendelser, feilkonfigurasjoner eller 
andre sårbarheter som er i strid med informasjonssikkerheten, skal dette håndteres som avvik. 
 
Virksomheten skal gjennomføre sikkerhetsrevisjoner av sine databehandlere/leverandører. 
 
Virksomheten skal settes opp årlig revisjonsprogram. 
 
4.2.7 Avvik 
 
Sikkerhetshendelser eller avvik fra risikoakseptkriteriene skal håndteres iht. virksomhetens 
avvikshåndtering.  
 
Avvik skal dokumenteres, og tiltak skal etableres for å forhindre at avviket gjentas. Dersom avviket 
er alvorlig, skal det også meldes Datatilsynet i samsvar med de føringer som tilsynet har gitt. 
 
4.2.8 Klassifisering av informasjon 
 
Helse Sør-Øst har besluttet en klassifiseringsmodell for informasjon. Denne er som følger: 
 

Type informasjon Maksimal 
konsekvens 

Relevante kriteria fra 
Styringssystem for 
informasjonssikkerhet og 
personvern 

Særlige kategorier av personopplysninger, 
(tidligere benevnt sensitive 
personopplysninger)Virksomhetskritisk 
informasjon 

4 - RØD 

 Hendelsen medfører tap av liv, 
vedvarende helsetap, betydelig og 
uopprettelig økonomisk tap eller 
alvorlig tap av anseelse/integritet.  

 Hendelsen medfører manglende 
respekt for den enkeltes liv, 
integritet eller menneskeverd.  

Personopplysninger, inkludert fødselsnummer 
Virksomhetssensitive opplysninger 

3 - 
ORANSJE 

 Hendelsen medfører helsetap, 
uopprettelig økonomisk tap eller 
alvorlig tap av anseelse/integritet.  
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 Hendelsen medfører manglende tillit 
mellom pasient og helsevesen-
/personell.  

 Hendelsen medfører helsehjelp med 
utilstrekkelig kvalitet.  

Intern informasjon 2 - GUL 

 Hendelsen medfører at personlig 
integritet og privatlivets fred ikke 
ivaretas.  

 Hendelsen medfører helsehjelp med 
utilstrekkelig kvalitet.  

 Hendelsen medfører betydelig 
økonomisk tap som kan 
gjenopprettes, eller tap av 
anseelse/integritet gjennom 
kompromittering av krenkende 
opplysninger.  

Åpen informasjon 

1 - GRØNN 
  
  
  

  

 
Med «hendelse» menes i dette tilfellet uønsket utfall av aktivitet som skjer eller utøves. 
 
4.2.9 Identitets-, rolle- og tilgangshåndtering 
 
I virksomheten skal alle ansatte ha en unik digital identitet som identifiserer hvem personen er, 
uansett hvilket arbeidsforhold som er knyttet til personen 
 
Virksomheten skal ha rutiner og prosedyrer for tilgangskontroll som beskriver hvordan tilgang gis, 
forvaltes og opphører, i tråd med mål om at tilgang tildeles etter tjenstlig behov. 
 
Autentisering skal gjøres mot sentral autentiseringsløsning som skal sørge for at nødvendige 
tilganger gis til riktig person, og for å hindre uautorisert tilgang. Tilgang skal tidsmessig begrenses til 
det formålet som tilgangen gis. Når formålet for tilgang opphører, skal også tilgangen opphøre. 
 
Virksomheten skal arbeide for å etablere tofaktor-autentiseringsløsning for klienter i sine nettverk, 
for å sikre etterlevelse iht. regjeringens rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk 
kommunikasjon med og i offentlig sektor. 
 

4.2.9.1 Autentisering 

Med autentisering menes verifisering av en brukerkonto gjennom passord eller andre 
autentiseringsfaktorer. En digital identitet kan ha flere brukerkontoer, og tilgang til 
informasjonssystemer styres som hovedregel gjennom autentiseringen av en brukerkontos passord. 
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Autentisering gir en bruker tilgang eller rettigheter inn i et informasjonssystem. Tilgang til 
forskjellige informasjonssystemer deles i ulike sikkerhetsnivåer, og kravene til autentisering er 
forskjellig basert på rolle og system. 

I Helse Sør-Øst skal autentisering gjøres mot sentral autentiseringsløsning. Autentisering skal være 
sikker mot uautorisert innsyn eller endring. 

Gjeldende føringer for autentisering: 
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/lover_regler/retningslinjer/2008/rammever
k-for-autentisering-og-uavviseli/4/id505929/ 

Det skal søkes å imøtekomme eIDAS (Electronic Identification and Trust Services-forskrift), – 
tillitstjenester på nødvendig nivå for å håndtere sikkerhetsrisiko i tjenesten som tilbys. Omfatter 
både autentisering og signering. 

 

4.2.9.2 Passordsikkerhet 

Passordsikkerhet og krav til passord skal følge prosedyren Fellesregional passordpolicy for 
helseforetakene i Helse Sør-Øst. 

4.2.9.3 Autorisering 

Med autorisering menes å gi korrekte tilganger til en autentisert konto. I Helse Sør-Øst skal 
tilgangskontroll og forvaltning av tilgangskontroll som hovedregel realiseres gjennom 
katalogtjenesten Active Directory som er autoritativ for rettigheter og tilganger. Unntak fra dette 
skal godkjennes gjennom risikovurdering. 

Tilgang til informasjonssystemer skal være begrenset til tjenstlig behov. Tilgang skal gis på et lavest 
mulig nivå, og skal tidsmessig begrenses til det formålet som tilgangen gis. Når formålet for tilgang 
opphører, skal også tilgangen opphøre. 

 

4.2.10 Adgangskontroll 
 

Data-, kommunikasjonsrom og andre rom som inneholder tilsvarende kritiske tilkoblinger til 
nettverk og utstyr skal beskyttes mot uautorisert adgang. Adkomst til slike rom skal være låst som 
standard. 

Adgangskontrollsystemer til data-, kommunikasjonsrom og tilsvarende rom skal føre logger over 
hvilke adgangskort som benyttes, inkludert tidsstempling. 

Adgang til data- og kommunikasjonsrom skal inngå i årlig revideringsplan. 

 

4.2.11 Sikkerhetskultur og –opplæring 

Alle skal få opplæring i informasjonssikkerhet, tilpasset den enkelte rollen. Virksomheten skal ha et 
dokumentert opplæringsprogram. Opplæringsprogrammet skal repeteres gjennom hele 
arbeidsforholdet. 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/lover_regler/retningslinjer/2008/rammeverk-for-autentisering-og-uavviseli/4/id505929/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/lover_regler/retningslinjer/2008/rammeverk-for-autentisering-og-uavviseli/4/id505929/
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Personer som kommer i kontakt med virksomhetens informasjonssystemer, må signere på å ha lest 
og forstått sikkerhetsinstruks med aktuelle fordypninger og evt. taushetserklæring før tilgang gis, i 
den grad dette ikke er lovregulert for den enkelte. 

Alle som utfører arbeid for, eller arbeid i, virksomhetens systemer, skal ha fått informasjon og være 
kjent med, konsekvensene ved brudd på virksomhetens sikkerhetsreguleringer. 

 

4.2.12 Sikkerhetsinstruks 
 

Virksomheten skal påse at medarbeidere får tildelt sikkerhetsinstruksen og aktivt bekrefter å ha lest 
innholdet i sikkerhetsinstruksen. Alle nyansatte skal ha bekreftet sikkerhetsinstruksen før de får 
tilgang til IKT-, BTU- eller MTU-systemer. 

Virksomheten skal påse at sikkerhetsinstruksen tildeles og bekreftes av alle medarbeidere årlig. 

 

4.2.13 Databehandleravtaler 

4.2.13.1 Databehandleravtale 

Virksomheten skal sikre at all behandling av taushetsbelagt informasjon skjer i henhold til 
bestemmelsene gitt i helse- og personvernlovgivningen. Databehandler har et selvstendig ansvar for 
informasjonssikkerhet. 

I databehandleravtalen skal det stilles kriterier for akseptabel risiko hos databehandleren og sikre at 
disse etterleves. Det skal fremgå av avtalen at databehandler følger Norm for informasjonssikkerhet i 
helse- og omsorgstjenesten.   

4.2.13.2 Underleverandør-databehandleravtale 

Ved bruk av tredjepart/underleverandør må det inngås en godkjent underleverandør-
databehandleravtale. En underleverandør-databehandleravtale må oppfylle samme krav, som en 
databehandleravtale. 

I tillegg skal følgende dokumentasjon utarbeides ved bruk av underleverandør-databehandleravtale: 

 Tjenestebeskrivelse  
 Taushetserklæring i den grad dette ikke er lovregulert for den enkelte. 
 Avtale om elektronisk fjerntilgang 

Virksomheten skal alltid kunne kreve innsyn og revisjon av hvorvidt underleverandørens 
sikkerhetskrav etterleves. 

Elektronisk fjerntilgang skal inngå i årlig revisjonsplan. 

 

4.2.14 Rapportering og kommunikasjon 
 

Virksomheten skal sørge for at styringssystemet for informasjonssikkerhet og personvern er 
oppdatert med all tilgjengelig og relevant dokumentasjon. 
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Virksomheten skal tilstrebe en åpen kommunikasjon om informasjonssikkerhet, både med interne 
og eksterne parter. 

Alle sikkerhetshendelser som medfører uautorisert utlevering av eller uautorisert innsyn i helse- og 
personopplysninger, eller begrunnet mistanke om slike, skal meldes til tilsynsmyndighetene. 

 

4.2.15 Systemdokumentasjon og sikkerhetskonfigurasjon av IKT-utstyr 
 

Systemdokumentasjon skal være oppdatert og tilgjengelig for dataansvarlig gjennom revisjon og 
kontroll, inkludert tydelig sikkerhetskonfigurasjon av IKT-utstyr. Avhengigheter mellom IKT-
tjenester skal være dokumentert. 

Informasjonssystemer skal konfigureres på en slik måte at det skal være mulig å finne tilbake til 
informasjonens opprinnelse, hvem og når informasjon har blitt endret, og hvem og når det har blitt 
gitt innsyn. 

Endringer i virksomhetens informasjonssystemer skal kun utføres av kvalifisert personell og i tråd 
med virksomhetens regime for godkjenninger. Alle endringer skal dokumenteres. 

Ved endringer i virksomhetens informasjonssystemer, skal alltid beskyttelsesbehov vurderes, og det 
skal gjennomføres en risikovurdering om endringene får konsekvenser for informasjonssikkerheten 
og eventuelt en personvernkonsekvensvurdering om endringene endrer på behandlingen av 
personopplysninger 

Informasjonssikkerhet skal være et vurderingspunkt gjennom alle faser av en endring. 

 

4.2.16 Sikkerhetsnivåer i infrastrukturen 
 

Virksomhetens infrastruktur skal deles inn i sikkerhetsnivåer. 

Et sikkerhetsnivå kan kun initiere kommunikasjon med sikkerhetsnivå med samme eller lavere 
sikkerhetsnivå. Det skal benyttes kontroller mellom sikkerhetsnivåer som resulterer i et 
tilfredsstillende skille. Brannmurer og tilsvarende sikkerhetsbarrierer skal benyttes for å oppnå et 
tilstrekkelig sikkert skille mellom virksomheten og andre virksomheter. 

 

4.2.17 Egenskaper ved tekniske sikkerhetskontroller 
 

En forutsetning for enhver fungerende sikkerhetsorganisasjon er deteksjon. 

Virksomheten skal ha nettsentriske kontroller som identifiserer sikkerhetshendelser, korrelerer 
loggdata og sikrer spor når sikkerhetshendelser oppstår. 

 

4.2.18 Administratorrettigheter 
 

Brukere skal som hovedregel ikke ha administratorrettigheter på egen klient. Ved spesielle behov må 
det etableres en personlig administratorkonto, og følgende kriterier være oppfylt: 
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 Nødvendig for å gjennomføre virksomhetskritisk funksjon som ikke kan oppfylles på annen 
måte  

 Brukeren kan dokumentere tilstrekkelig IKT-kompetanse og forståelse 

På servere, nettverk og øvrig infrastruktur i sykehusnettet - skal kun tildeles autoriserte som har 
IKT-driftsrolle i Sykehuspartner-IKT eller deres underleverandør. 

Tildeling av lokale administrasjonsrettigheter skal godkjennes av: 

 IKT-ledelse og informasjonssikkerhetsleder i foretaket hvor behovet meldes 
Informasjonssikkerhetsleder i Sykehuspartner 
 

4.2.19 Sikkerhetskontroller i nettverket 
 

Det skal være automatisert, elektronisk sikkerhetsmonitorering av nettverkstrafikken i virksomheten, 
for å avdekke ondsinnet eller uønsket aktivitet. 

 

4.2.20 Tilkobling av IKT-utstyr 
 

Kun godkjent IKT-utstyr (herunder klienter, servere, nettverksutstyr, mobile enheter mv.) kan 
kobles til virksomhetens nettverk. Det skal etableres tekniske kontroller for å forhindre ulovlig 
tilkobling av IKT-utstyr. 

Utstyr skal sikres i henhold til korrekt sikkerhetsnivå, og utstyr skal konfigureres i henhold til Helse 
Sør-Østs sikkerhetsprinsipper og -krav. 

Programvare skal være risikovurdert og godkjent av virksomheten. Programvare som ikke er 
godkjent eller som ikke ligger i standard applikasjonsliste, skal ikke installeres uten at dette er 
godkjent på forhånd. 

IKT-utstyr skal herdes før det settes i produksjon. 

 

4.2.21 Fjernaksess 
 

PC-er skal alltid benytte VPN når de logisk står utenfor virksomhetens infrastruktur. Klienter skal 
teknologisk forhindres fra å kunne konsumere tjenester på Internett uten å gå gjennom Helse Sør-
Østs VPN-løsning, selv når disse klientene er tilkoblet privat eller offentlig nettverk. 

Autentisering via VPN skal sikres etterlevelse iht. regjeringens rammeverk for autentisering og 
uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor, tilsvarende nivå høyt 

 

4.2.22 Leverandører 
 

Elektronisk fjerntilgang for leverandører skal kun realiseres gjennom godkjent løsning. 
Leverandøraksess skal logges og beskyttes med sikkerhetskontroller som detekterer og forhindrer 
ikke-godkjente tjenester, uønskede handlinger og eksterne trusselutøvere.   
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I tilfeller av fysisk oppmøte skal leverandører kun bruke IKT-utstyr som er forhåndsgodkjent av 
informasjonssikkerhetsleder. Tilkobling av ikke-godkjent IKT-utstyr skal avviksmeldes. 

 

4.2.23 Beskyttelse mot datatap 
 

Virksomheten skal ha kontroller som forhindrer at helse- og personopplysninger eller 
virksomhetskritiske data kommer på avveie. 

 

4.2.24 Logging 
 

Virksomheten skal kunne garantere sikre og uavviselige revisjonsspor for alle informasjonssystemer. 
Sikkerhetslogger skal lagres i minst 24 måneder. 

Informasjonssystemer skal konfigureres på en slik måte at aktiviteter logges, og at logger som er 
relevante for informasjonssikkerhet analyseres. For å ivareta et tilfredsstillende 
informasjonssikkerhetsnivå, skal Sykehuspartner HFs regionale loggmottak benyttes. 

Loggmottaket skal kunne motta eller hente, lagre, korrelere og sikre logger og revisjonsspor, og 
driftes og forvaltes av Sykehuspartner CERT 

 

4.2.25 Destruksjon og avhending 
 

Ved utskifting av elektroniske lagringsenheter, som har inneholdt helse- og personopplysninger, 
behandles disse etter egen instruks hos Sykehuspartner. Datalagringsmedier (inkl. harddisker, CD-
plater, minnepinner mv.) som inneholder eller har behandlet personopplysninger, særlige kategorier 
av personopplysninger eller annen taushetsbelagt informasjon, skal destrueres på en forsvarlig måte, 
slik at det kan garanteres at ikke informasjonen kan gjenfinnes. 

Virksomheten har ansvar for at rutinen er kjent i organisasjonen. 

 

4.2.26 Mobilitet 
 

Informasjonen på en mobil klient skal som minimum sikres like godt som ved bruk av en ordinær 
klient, men på grunn av økt risiko ved tap av enhet under transport eller lignende, må det som 
minimum: 

 etableres et MDM-system for å redusere sannsynlighet for informasjonstap. 

 følge prinsipp om at personopplysninger ikke lagres på mobilt ukryptert medium 

 risikovurderes før ibruktakelse 

 vurdere personvernkonsekvens før ibruktakelse 
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4.2.27 Tilgjengelighet og oppetid 
 

Tjenester skal klassifiseres basert på tilgjengelighetskrav. Kravene skal spesifiseres i 
tjenestebeskrivelsen. Tjenester skal være overvåket for bortfall av hele eller deler av tjenesten. 

Virksomheten skal ivareta at det etableres og vedlikeholdes beredskapsplaner (disaster recovery og 
business continuity) som dekker: 

 Ansvar og vaktordninger for håndtering av hendelser  
 Effektiv håndtering gjennom godkjente og kjente retningslinjer, instrukser, prosedyrer og 

prosesser  
 Varslingsrutiner  
 Kontinuitetsplanverk  
 Prioriteringsliste over informasjonssystemer 
 Årlige beredskapsøvelser 

 

4.2.28 Hendelseshåndtering 
 

Virksomheten skal ivareta at det finnes og tas i bruk rutiner for å håndtere uønskede hendelser. 
Virksomheten skal være tilknyttet Sykehuspartner CERT (Computer Emergency Response Team). 

 

5 Definisjoner  
 
Se dokumentet Kilder og definisjoner i regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet og 
personvern 

 

6 Avvik eller dissens 

 
Avvik på denne instruks meldes i virksomhetens avvikssystem. Informasjonssikkerhetsleder og/eller 
personvernombud skal varsles.  
 

7 Referanser 

 

 Se eget dokument; Sikkerhetsregulerende lovverk gjeldende for helseforetaksgruppen  

 Prinsippene for anvendelse og forvaltning av dokumentet er beskrevet i dokumentet 

Overordnede prinsipper for regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet og 
personvern 

 

http://ehandbok.ous-hf.no/Modules/Module_136/maincontent_fs.aspx?url=view_document.aspx&documentId=109438

