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Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret tar redegjørelsen til orientering. 
 
2. Styret legger til grunn at Riksrevisjonens rapport brukes aktivt i det videre arbeidet med 

å forbedre informasjonssikkerheten. 
 
3. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om arbeidet med å forbedre 

informasjonssikkerheten. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 26. januar 2021 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Foreliggende sak redegjør for Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes forebygging av 
angrep mot sine IKT-systemer og Helse Sør-Øst RHFs oppfølging av denne. 
 
Styret er tidligere orientert om Riksrevisjonens undersøkelser i styremøtet 22. oktober 
2020 og i styremøtet 17. desember 2020. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon 

Riksrevisjonen har i perioden 2018-2020 gjennomført en forvaltningsrevisjon om helsefore-
takenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer. Revisjonen var rettet mot Helse- og 
omsorgsdepartementet, de fire regionale helseforetakene, underliggende helseforetak og de 
fire IKT-leverandørene. Sykehusapotekene HF var ikke del av undersøkelsen. Målet med 
undersøkelsen var å vurdere hvordan helseforetakenes IKT-systemer sikres mot 
dataangrep, hvordan de regionale helseforetakene understøtter dette arbeidet og hvordan 
Helse- og omsorgsdepartementet følger opp. 
 
Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine 
IKT-systemer ble lagt frem for Stortinget den 15. desember 2020 som sak 1 i dokument 3:21 
– Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper – 2019. 
 
Riksrevisjonen har gjennomført dokumentanalyser, innhentet opplysninger gjennom  
spørrebrev, foretatt intervjuer, gjennomført angrepssimulering og tekniske kontroller,  
utført phishingtest og foretatt observasjoner, samt gjennomført analyse av avviksmeldinger. 
Målet med angrepssimuleringen var å ta kontroll over mest mulig av den regionale IKT-
infrastrukturen og få tilgang til sensitive opplysninger. Dokumentanalyser og spørrebrev ble 
benyttet for å belyse hvordan IKT-sikkerheten påvirkes av helseregionenes organisering og 
styring. Phishingtesten og andre observasjoner ble benyttet for å belyse informasjons- 
sikkerhetskulturen.  
 
Mer inngående beskrivelser er gitt i Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes 
forebygging av angrep mot sine IKT-systemer2 som er et rapportvedlegg til dokument 3:2. 
Deler av rapportvedlegget er gradert begrenset i henhold til sikkerhetsloven og unntatt 
offentlighet i henhold til offentlighetsloven. 
 
I dokument 3:2 har Riksrevisjonen skrevet følgende om funn og konklusjoner: 

• Riksrevisjonens simulerte dataangrep ga høy grad av kontroll over IKT- 
infrastrukturen i tre av fire helseregioner og tilgang til store mengder sensitive 
pasientopplysninger i alle helseregioner. 

                                                 
1 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Dokumentserien/2020-2021/dok3-
202021/dok3-202021-002  
2 https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentserien/2020-2021/ikt-angrep-mot-hf---rapportvedlegg-til-
dok.-3-2-2020-2012.pdf  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Dokumentserien/2020-2021/dok3-202021/dok3-202021-002
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Dokumentserien/2020-2021/dok3-202021/dok3-202021-002
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentserien/2020-2021/ikt-angrep-mot-hf---rapportvedlegg-til-dok.-3-2-2020-2012.pdf
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentserien/2020-2021/ikt-angrep-mot-hf---rapportvedlegg-til-dok.-3-2-2020-2012.pdf
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• I alle fire helseregioner er det vesentlige svakheter i grunnleggende tekniske 
sikkerhetstiltak som skal forebygge og oppdage dataangrep. 

• Helseregionene er på etterskudd i informasjonssikkerhetsarbeidet og mangler 
oversikt over sikkerheten i IKT-infrastrukturen. 

o Det er økt oppmerksomhet om informasjonssikkerhet i helseregionene, og 
det er iverksatt flere forbedringstiltak som vil kunne øke IKT-sikkerheten på 
sikt. 

o Helseregionene har ikke jobbet systematisk nok med opprydding og utfasing 
av eldre systemer og tilganger. 

o Uklare ansvarsforhold og uklar oppgavefordeling i helseregionene 
vanskeliggjør forbedringsarbeidet. 

o Ledelsen i både de regionale helseforetakene og de underliggende helsefore-
takene har mangelfull informasjon om reell sikkerhetstilstand og 
sikkerhetsrisiko. 

o De regionale helseforetakene har ikke fulgt opp informasjonssikkerhets-
arbeidet godt nok. 

• Atferden blant helse- og IKT-personell svekker IKT-sikkerheten. 

• Helse- og omsorgsdepartementet har vært for passive i sin oppfølging av 
informasjonssikkerhetsarbeidet i helseregionene. 

  
Funn fra undersøkelsen ble presentert for Helse Sør-Øst RHF den 23. august 2019. I tillegg 
har Sykehuset Østfold HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuspartner HF hver for seg fått 
fremlagt funn i egne møter med Riksrevisjonen. 
 
Utkast til Riksrevisjonens rapport ble delt med helseregionene i august 2020, og alle 
helseregionene ga tilbakemelding til Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Arbeidet med informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst 

Det har vært arbeidet systematisk med tiltak innen informasjonssikkerhet før, under og 
etter Riksrevisjonen gjennomførte sine simulerte dataangrep. 
 
I Helse Sør-Øst var det planlagt at mange tekniske tiltak innen informasjonssikkerhet skulle 
ivaretas ved tjenesteutsetting til IT-leverandøren DXC. Etter at tjenesteutsettingen ble satt i 
bero i 2017 og stanset i 2018, har Helse Sør-Øst arbeidet systematisk med forbedring innen 
informasjonssikkerhet. 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet 28. juni 2017, jmf. styresak 77-2017, at 
sikkerhetsplattformen, en avansert sikkerhetsovervåkningsløsning, skulle dekke alle 
helseforetak i regionen inkludert regional infrastruktur. Sikkerhetsplattformen i Helse Sør-
Øst gjorde at Sykehuspartner HF oppdaget Riksrevisjonens simulerte dataangrep i en tidlig 
fase. Sykehuspartner HF hadde mulighet til å stanse det simulerte angrepet, men valgte i 
samråd med Riksrevisjonen å la angrepet fortsette for å kunne avdekke svakheter dypere i 
infrastrukturen. 
  



 

 Side 4 av 7 

 
Sykehuspartner HF har i perioden 2017-2020 blant annet innført tofaktorautentisering for 
fjernpålogging til Helse Sør-Øst, styrket og automatisert tilgangsstyring, implementert 
endepunktssikring for over 60 000 klienter og 12 000 servere, etablert egen uavhengig 
infrastruktur for sikkerhetsovervåkning og –analyse, samt knyttet Helse Sør-Øst til Nasjonal 
sikkerhetsmyndighets varslingssystem for digital infrastruktur (VDI). 
 
Riksrevisjonen fikk ikke kontroll over sentral infrastruktur i Helse Sør-Øst, selv om de fikk 
fortsette angrepet etter at det var oppdaget og kunne stanses gjennom Sykehuspartner HFs 
sikkerhetsverktøy. Riksrevisjonen finner imidlertid at det gjennomgående er slik at utstyr 
og systemer som helseforetakene drifter selv har svakere tilgangskontroller, oppdateres 
sjeldnere og i mindre grad er sikret. Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet 19. desember 2019, 
jmf. styresak 107-2019, vedtak om krav til foretakenes styring innen IKT. Dette på bakgrunn 
av de samme utfordringene. Disse kravene ble formalisert i oppdrag. og bestillerdokumentet 
til helseforetakene for 2020. 
 
Riksrevisjonen skriver at de avdekket at store mengder sensitive pasientopplysninger var 
tilgjengelig for mange ansatte. Selv om dette kun gjaldt enkelte typer opplysninger som var 
lagret på filområder, så er dette alvorlig og viktig at helseforetakene rydder opp i. 
Riksrevisjonen oppnådde ikke tilgang til journalsystemene eller annen sentral infrastruktur. 
 
Riksrevisjonens rapport gir et godt grunnlag for videre arbeid med informasjonssikkerhet. 
Selv om de simulerte angrepene både ble oppdaget og ikke førte til kontroll i sentral 
infrastruktur i Helse Sør-Øst, så har Riksrevisjonen gjort viktige funn og kommet med 
anbefalinger som følges opp videre. 
 
Riksrevisjonen presenterte sine tekniske funn for Sykehuspartner HF den 5. juni 2019. 
Sykehuspartner HF identifiserte på bakgrunn av dette 44 tekniske tiltak og besluttet 
gjennomføring av disse 12. august 2019. Arbeid med 24 av disse tiltakene pågikk før 
gjennomgangen med Riksrevisjonen. Ytterligere 9 av de 44 tiltakene er knyttet til avvik fra 
besluttet policy. Per 1. januar 2021 er 40 av tiltakene gjennomført. De siste fire tiltakene 
arbeides det med, og de vil alle være implementert innen utgangen av 2021. 
 
Sykehuspartner HF har også gjennomgått Riksrevisjonens endelig rapport med tanke på å 
identifisere ytterligere tiltak. Det er på bakgrunn av dette identifisert ytterligere tre tiltak, 
hvorav ett er gjennomført og arbeidet med to tiltak pågår. 
 
Videre arbeid 

I et systematisk og risikobasert arbeid med informasjonssikkerhet er risikovurderinger,  
revisjoner og evaluering av faktiske hendelser et godt grunnlag for å identifisere og  
prioritere tiltak for å styrke informasjonssikkerheten. 
 
Riksrevisjonen anbefaler at helseforetakene og de regionale helseforetakene: 

• Sørger for å ha tilstrekkelig kunnskap om sikkerhetstilstanden − blant annet 
gjennom risikoanalyser på virksomhetsnivå, revisjoner og analyser av 
sikkerhetsavvik − for å kunne prioritere nødvendige tiltak. 
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• Iverksetter tiltak som sikrer at: 
o Ansvars- og oppgavefordeling blir avklart 
o Nødvendige tekniske sikkerhetstiltak blir gjennomført 
o Det blir systematisk ryddet i gamle løsninger og sensitive helse- og 

personopplysninger 
o Sikkerhetsatferd hos helse- og IKT-personell blir bedre. 

 
Videre anbefaler Riksrevisjonen at de regionale helseforetakene: 

• Følger opp krav som er stilt til helseforetakene på informasjonssikkerhetsområdet, 
slik at det oppnås nødvendig framdrift i forbedringsarbeidet. 

• Sørger for at det iverksettes nødvendige tekniske sikkerhetstiltak med utgangspunkt 
i anerkjente sikkerhetsprinsipper som skal gi et egnet sikkerhetsnivå i tråd med  
lovkrav. 

• Tar et større ansvar for å samordne informasjonssikkerhetsarbeidet i egen region, og 
bl.a. gjøre nødvendige avklaringer om ansvar, roller og oppgaver. 

• Vurderer egnede tiltak for økt samarbeid på tvers mellom helseregionene for å 
styrke informasjonssikkerheten i sektoren. 

 
Helse Sør-Øst RHF arbeider med forbedret informasjonssikkerhet innen følgende områder: 
 
• Roller og ansvar: Informasjonssikkerhet skal bli en mer integrert del av den ordinære 

virksomhetsstyringen i løpet av 2020-2022, der beslutninger om risiko tas i de ordinære 
lederlinjene. For medisinsk-teknisk utstyr (MTU) er en samhandlingsmodell under 
pilotering, og med utgangspunkt i piloten skal ansvarsforholdet mellom leverandør, 
helseforetak og IKT-leverandør tydeliggjøres i løpet av 2021. I ledelsessystemet for 
informasjonssikkerhet skal beskrivelse av ansvar og roller revideres i løpet av 2021. 
 

• Oversikt, rapportering og oppfølging: Helse Sør-Øst RHF har «risiko forbundet med 
informasjonssikkerhet og personvern» som et eget område i risikorapporteringen til 
styret. Rapportering innen informasjonssikkerhet fra helseforetakene og spesielt 
Sykehuspartner HF som en del av ordinær rapportering skal styrkes i løpet av 2021, slik 
at Helse Sør-Øst RHF og styret får bedre styringsinformasjon innen informasjons-
sikkerhet og bedre innsikt i risikobildet. Helse Sør-Øst RHF har i løpet av høsten 2020 
etablert en tettere oppfølging av Sykehuspartner HF innen informasjonssikkerhet. 
Sykehuspartner HF vil fra og med 2021 utarbeide jevnlige trusselvurderinger i 
samarbeid med blant annet HelseCERT (Norsk Helsenett SF). 
 

• Informasjonssikkerhetskultur og -kompetanse: Informasjonssikkerhetskulturen i 
foretaksgruppen skal måles i løpet av 2021, og eventuelle tiltak iverksettes med 
bakgrunn i målingen. Det skal etablere et samarbeidsforum for å dele erfaringer med 
andre regioner, Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF i løpet av første halvår 
2021. 
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• Informasjonssikkerhet i anskaffelser: For bedre kravstilling og vurdering av 

informasjonssikkerhet i anskaffelser, skal Sykehusinnkjøp HF kjøpe kapasitet og 
kompetanse innen informasjonssikkerhet fra helseregionenes IKT-leverandører. For 
nasjonale anskaffelser kan det pekes på en region for å forvalte området som en 
anskaffelse omfatter, slik at arbeidet med risikoanalyser og oppfølging av leverandører 
blir mer effektivt etter anskaffelsen er gjennomført. 
 

• Applikasjoner, infrastruktur og teknisk sikkerhet: Sykehuspartner HF er regionens IKT-
leverandør, og vil revideres av konsernrevisjonen. Innretning og omfang avstemmes i 
samråd med Regionalt sikkerhetsfaglig råd. Infrastrukturmodernisering er et pågående 
og kontinuerlig arbeid. En viktig del av moderniseringen handler om å redusere 
kompleksitet i IKT-porteføljen og få mindre teknisk gjeld. Det har vært prioritert siden 
2018, og vil fortsatt ha høy prioritet fremover. En del av moderniseringen er et større 
tiltak for styrket kontroll med nettverk. Sykehuspartner HF har arbeidet med tiltaket 
siden 2018 og vil ferdigstille det i løpet av 2021. Styrket autentisering er også sentralt i 
en moderne infrastruktur. Sykehuspartner HF vil i perioden 2021-2022 fortsette 
etableringen av nye autentiseringsmetoder for økt sikkerhet og bedre brukeropplevelse 
for ansatte. I tillegg vil Sykehuspartner HF arbeide med systematisk innføring av 
Nasjonal sikkerhetsmyndighets grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.  
 

• Kontinuerlig forbedring: Sommeren 2020 ble arbeidet med videreutvikling av 
ledelsessystemet for informasjonssikkerhet styrket. Avvik innen informasjonssikkerhet 
må rapporteres og følges opp som grunnlag for systematisk forbedring. Helse Sør-Øst 
RHF vil be om at helseforetakene rapporterer overordnet om avvik innen informasjons-
sikkerhet i den ordinære rapporteringen. 

 
Arbeidet beskrevet innen områdene ovenfor møter Riksrevisjonens funn og anbefalinger for 
Helse Sør-Øst. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
God informasjonssikkerhet er en forutsetning for god pasientbehandling. Administrerende 
direktør er opptatt av hvordan risiko forbundet med informasjonssikkerhet kan påvirke 
leveransen av helsetjenester, og har løftet dette inn som et eget område i risikorapporteringen 
til styret. 
 
Digital informasjonsbehandling har avgjørende og økende betydning for å levere gode og 
effektive helsetjenester. Pasienter og pårørende forventer at opplysninger er tilgjengelige 
for helsepersonell og at informasjonen behandles på en trygg og sikker måte.  
 
Systematisk og kontinuerlig arbeid med informasjonssikkerhet er viktig og noe som både 
ledere og medarbeidere må ta del i. Administrerende direktør påpeker at arbeidet med 
informasjonssikkerhet har hatt høy prioritet etter tjenesteutsettingen til IT-leverandøren 
DXC ble satt i bero i 2017. Informasjonssikkerhet er jevnlig tema i møter i toppledergruppen 
i Helse Sør-Øst RHF og i møte med de administrerende direktørene for helseforetakene i 
regionen.  
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De regionale helseforetakene ble i foretaksmøtet av 14. januar 2021 bedt om å følge opp 
Riksrevisjonens hovedfunn, merknader og anbefalinger fra undersøkelsen om 
helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer. Arbeidet med 
informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst møter Riksrevisjonens funn og anbefalinger. 
Sykehuspartner HF har gjennomgått Riksrevisjonens rapport, identifisert tiltak og arbeider 
med disse. Administrerende direktør har forsterket oppfølgingen av Sykehuspartner HFs 
arbeid med informasjonssikkerhet og vil styrke rapportering innen informasjonssikkerhet 
fra helseforetakene i regionen.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar redegjørelsen til orientering. 
 
Administrerende direktør vil bruke Riksrevisjonens rapport aktivt i det videre arbeidet med 
å forbedre informasjonssikkerheten, og vil holde styret løpende orientert om arbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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