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1. Hva saken gjelder 

 
Det er viktig å erkjenne at det eksisterer aktører med både evne, og potensielt også vilje, til å 
påføre betydelig skade i spesialisthelsetjenestens IKT-systemer. En vurdering av trussel-
bildet er en sentral del av grunnlaget for å kunne gjøre gode risikovurderinger og dermed 
kunne iverksette nødvendige tiltak for å håndtere risikoen.  
 
I foretaksmøter 10. januar 2022 ble de regionale helseforetakene bedt om å «utarbeide en 
årlig rapport i samarbeid med Norsk helsenett SF om trusler, trender, sårbarheter og relevante 
tiltak som spesialisthelsetjenesten kan benytte i sitt arbeid med risiko- og sårbarhetsvurderin-
ger innen 1. juni hvert år. Erfaringer fra penetrasjonstesting og portskanningstester vil være 
relevant». 
 
For inneværende år er fristen utsatt til 1. september 2022. 
 
Sykehuspartner HF har i samarbeid med de øvrige regionale IKT-foretakene og Norsk 
helsenett SF utarbeidet en trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten. Rapporten 
inkluderer også trender, sårbarheter og relevante tiltak. I tillegg til de nasjonale 
trusselvurderingene er en rekke åpne og lukkede kilder benyttet i rapporten. Erfaring fra 
sektoren, inkludert penetrasjonstester og portskanningstester, har vært relevant for å 
beskrive sårbarheter i spesialisthelsetjenesten. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

 
Trusselvurderingen har som formål å gi leseren en bedre situasjonsforståelse, og dermed 
bidra som beslutningsstøtte for å redusere risiko for vellykkede angrep. Å forstå trussel-
bildet og –aktørenes motivasjon, evne og vilje setter spesialisthelsetjenesten bedre i stand til 
å ta gode beslutninger både før, under og etter et digitalt angrep. 
 
Bruk av IKT og digitalisering vil redusere og fjerne noen risikoområder, mens nye risikoer 
kommer til. Risiko handler om avvik fra mål, og det er mange farer og trusler som kan 
svekke måloppnåelsen i Helse Sør-Øst. Som eksempler kan blant annet menneskelige feil, 
tekniske feil, naturkatastrofer og tilsiktede angrep føre til brudd på tilgjengelighet, integritet 
og konfidensialitet, med det resultat at kvaliteten i pasientbehandlingen reduseres. 
 
Spesialisthelsetjenesten tiltrekker seg oppmerksomhet fra ulike trusselaktører. Disse 
aktørene ønsker å oppnå egne strategiske mål på bekostning av spesialisthelsetjenestens 
verdier. Vellykkede angrep mot spesialisthelsetjenesten vil kunne få konsekvenser for 
helseforetakenes evne til å utføre sine primæroppgaver. Angrep vil blant annet kunne 
påvirke pasientbehandlingen, økonomi og personvern. Rapporten tar for seg statlige 
aktører, organiserte kriminelle, hacktivister og selvmotiverte innsidere. 
 
Den største trusselen mot spesialisthelsetjenesten vurderes å være organiserte kriminelle 
aktører som er spesialisert på digital utpressing. Konsekvensene av angrep med digital 
utpressing vil typisk handle om langvarig nedetid på systemene som er rammet, og helse-
opplysninger og annen sensitiv informasjon på avveie. 
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Organiserte kriminelle aktører har mange ulike metoder de kan benytte når de forsøker å 
bryte seg inn i Helse Sør-Østs systemer. Utnyttelse av sårbarheter i tjenester eksponert på 
internett er en metode som antas vil bli brukt. I Helse Sør-Øst pågår det et arbeid med å 
redusere kompleksitet og sårbarheter i programvareporteføljen. 
 
Fakturasvindel er et annet område som omtales i rapporten. Bruk av teknologier som 
deepfake, der ansattes tale og video etterlignes, kan gjøre angrep vanskeligere å oppdage. 
Økokrim vurderer det som meget sannsynlig at ny teknologi som deepfake vil bli benyttet i 
økt omfang i forsøk på såkalt direktørbedrageri.  
 
Risikostyring skal være helhetlig og skal også innen informasjonssikkerhet følge den 
ordinære risikostyringen i helseforetakene. Det utføres mange risikovurderinger innen 
informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst. Kunnskap om trusselbildet er et viktig element for å 
redusere usikkerheten og øke kvaliteten i beskrivelser av risiko. Med bakgrunn i risiko-
vurderinger velges risikoreduserende tiltak basert på blant annet vurdering av tiltakets 
effekt og kost/nytte. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Digitalisering av helsevesenet skaper nye muligheter og økt tilgjengelighet av tjenester og 
viktig informasjon. Samtidig er det digitale trusselbildet krevende.  God informasjons-
sikkerhet gir kontroll med risikoen og er en forutsetning for trygg og sikker pasient-
behandling. 
 
Helse Sør-Øst skal sørge for en sikkerhetstilstand som er tilpasset trusselbildet og gir et 
håndterbart risikobilde. Trusselbildet skal vurderes og hensyntas i det systematiske 
arbeidet med informasjonssikkerhet. Administrerende direktør mener rapporten gir en god 
beskrivelse av ulike trusselaktører og et godt innblikk i hvordan disse aktørene utgjør en 
trussel for spesialisthelsetjenesten. Rapporten vil være et viktig bidrag i arbeidet med å 
bedre informasjonssikkerheten i Helse Sør-Øst. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Trusselvurdering 2022 for spesialisthelsetjenesten (unntatt offentlighet) 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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