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1. Hva saken gjelder 
 
Informasjonssikkerhetspolicy for Helse Sør-Øst inneholder mål og strategi for informasjons-
sikkerhet. Policyen inneholder overordnede føringer om at informasjonssikkerhet skal være 
integrert i helseforetakenes helhetlige styringssystem og at beslutninger om risiko innen in-
formasjonssikkerhet tas i linjen på riktig ledelsesnivå. 
 
Saken legges frem for styret med forslag om at policyen skal være det øverste styrende do-
kumentet for informasjonssikkerhet i foretaksgruppen. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Videreutvikling av ledelsessystemet for informasjonssikkerhet er et kontinuerlig arbeid. Ty-
deliggjøring av overordnede rammer gjennom en informasjonssikkerhetspolicy er viktig for 
det videre forbedringsarbeidet. 
 
Det er i eForvaltningsforskriften krav om å ha beskrevet mål og strategi for informasjonssik-
kerhet. Videre er det anbefalt at informasjonssikkerhet er en integrert del av foretakenes 
helhetlige styringssystem1. 
 
Dagens ledelsessystem for informasjonssikkerhet beskriver nivå for akseptabel risiko. Det 
vil i praksis si at fagfolk innen informasjonssikkerhet skal vurdere om noe gir en akseptabel 
eller ikke akseptabel risiko. Digitaliseringsdirektoratet er av Kommunal- og moderniserings-
departementet pekt ut til å gi anbefalinger innen området ledelsessystem for informasjons-
sikkerhet. De anbefaler å benytte kriterier for å akseptere risiko, der beslutninger om risiko 
tas i linjen på riktig ledelsesnivå. 
 
I foreslått informasjonssikkerhetspolicy er eksisterende mål og strategi for informasjonssik-
kerhet revidert med bakgrunn i anbefalingene ovenfor og beskrevet på et overordnet nivå. 
Den foreslåtte policyen tar hensyn til funn fra Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av helse-
foretakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer, hvor det ble påpekt at ledelsen 
ikke har god nok oversikt over risikobildet og sikkerhetstilstanden. Av denne grunn innehol-
der policyen et punkt om at helseforetakene må ha god oversikt over de største risikoområ-
dene. Uklare ansvarsforhold og manglende oppfølging av avvik er eksempler på andre funn 
fra Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon som adresseres i policyen. 
 
Innen mange av de områdene informasjonssikkerhetspolicyen dekker, vil det være nødven-
dig med ytterligere detaljering i egne underliggende dokumenter. For eksempel må policy-
ens krav om klart definert ansvar innen informasjonssikkerhet beskrives og defineres i egne 
dokumenter.  
 
Når beslutninger om risiko flyttes inn i ordinære lederlinjer, vil det være nødvendig å vurdere 
hvilken kompetanse linjelederne må ha. Det må videre vurderes hvordan ledere kan få støtte 
fra ulike fagmiljøer slik at de kan ta gode beslutninger knyttet til informasjonssikkerhet. 
  

                                                 
1 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
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3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
God informasjonssikkerhet er en forutsetning for god pasientbehandling. Administrerende 
direktør er opptatt av hvordan risiko forbundet med informasjonssikkerhet håndteres på en 
måte som gir trygge og effektive helsetjenester. Pasienter og pårørende forventer at opplys-
ninger er tilgjengelige for helsepersonell og at informasjonen behandles på en trygg og sikker 
måte. 
 
Foreslått informasjonssikkerhetspolicy er i tråd med offentlige anbefalinger innen området 
og setter rammene for et informasjonssikkerhetsarbeid som skal ivareta informasjonsbe-
handlingen med tanke på helseforetakenes samlede mål. Den foreslåtte informasjonssikker-
hetspolicyen tar også hensyn til funn i Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av helseforetake-
nes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer. 
 
Policyen har vært fremlagt for de administrerende direktørene i helseforetakene som har 
sluttet seg den foreslåtte policyen for informasjonssikkerhet.  
 
Administrerende direktør anbefaler at informasjonssikkerhetspolicyen gjøres gjeldende 
som foretaksgruppens øverste styrende dokumentet for informasjonssikkerhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Informasjonssikkerhetspolicy for Helse Sør-Øst 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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