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Møtedato: 1. juni 2017 

 
Arkiv nr. Saksbehandler  Dato 
2017/166-5   Tom Robert Elvebu  Tromsø, 24. mai 2017 

 

 

Styresak 035-2017   Prosjekt helhetlig informasjonssikkerhet 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret tar vedlagt styringsdokumentasjon for oppstart av gjennomføringsfasen til 
orientering og ber administrasjonen å planlegge for et ekstraordinært styremøte medio 
august. Styret har etter diskusjon følgende innspill til prosjektet: (tilbakemeldinger fra 
møtet) 

Formål 

Prosjekt Helhetlig informasjonssikkerhet er i planleggingsfasen og planlegger gjennomføring 
av tiltak for å ivareta tilstrekkelig informasjonssikkerhet i Helse Nord. Prosjektet skal etter 
planen besluttes til gjennomføring medio august og endelig vedtak planlegges fattet av RHF 
styret 30 august 2017. Da prosjektet er omfattende ønsker Helse Nord IKT å legge frem saken i 
to omganger. Saken legges derfor frem til styret for diskusjon.  

 

Bakgrunn 
Prosjektet Helhetlig informasjonssikkerhet har gjennomført konseptfasen og er i avslutning av 
planleggingsfasen. Omfanget av prosjektet krever godkjenning i RHF-styret. 

Prosjektets formål er å gjennomføre tiltak slik at Helse Nord har en forsvarlig og 
tilfredsstillende IKT sikkerhetssituasjon som bidrar til å ivareta pasientsikkerheten i regionen. 
Dette vil si å sikre: 

• En realisert og fungerende risikohåndtering og sikkerhetsstyring (dvs. målarkitekturen 
for IKT-sikkerhet er realisert) 

• Økt kvalitet og sikkerhet i produksjonsmiljø og kontroll på eiendeler 
(informasjonsverdier, lisenser og maskinvare) 

• At sikkerhet bidrar til både god og effektiv håndtering av endringer og hendelser 
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Prosjektets styringsgruppe har følgende sammensetning: 

 

Rolle Navn Tittel 

Prosjekteier Oddbjørn Schei Administrerende direktør, HN IKT 

Administrasjonssjef Frank Fredriksen Administrasjonssjef, HN IKT 

Leder for tjenesteproduksjon Tore Sørensen Avdelingsleder tjenesteproduksjon, HN IKT 

Leder tjenesteutvikling Anders Høydalsvik Avdelingsleder, tjenesteutvikling, HN IKT 

Leder kunde og service Morten Isaksen Avdelingsleder, kunde og service, HN IKT 

Leder for sikkerhet ved UNN Per Norleif Bruvold Sikkerhetssjef, UNN  

Regional 
informasjonssikkerhetsleder 

Ida-Kristin Martinussen 
(observatør) 

Informasjonssikkerhetsleder, Helse Nord 
RHF 

Saksutredning 
Prosjektet er bemannet med 4 fagressurser fra HNIKT i tillegg til relevant ekstern kompetanse. 
I gjennomføringsfasen vil brukermedvirkning være sentralt. Prosjektets tilnærming for 
planfasen har vært som følger: 

- Forstå målgrupper, mål, effekter 

- Utledet produktene som oppnår effektene 

- Identifisert leveransen som skal til for å utvikle produktene 

- Kostnadsestimere maksimale og minimale kostnader for hver leveranse 

- Kvalitetssikret og redusert usikkerhet på leveransene med prioritering på de med 
størst kostnadsmessig usikkerhet 

- Planlagte gjennom å definere faser, milepæler for alle leveransene 

- Ivareta behov for umiddelbare tiltak 

 

Prosjektets leveranser 
Resultatet fra planleggingsfasen er en samling dokumenter som skal benyttes av styret og RHF-
styret for å godkjenne neste hovedfase som er gjennomføring av prosjektet. Dette omfatter 
prosjektets styringsdokument, prosjektbegrunnelse og en gevinstrealiseringsplan.  Denne 
styringsdokumentasjonen brukes til å fatte beslutning om gjennomføring av prosjektet samt 
som styringsredskap i etterfølgende faser. Innholdet i disse dokumentene presenteres i møtet. 
Prosjektets leveranser oppsummeres i denne tabellen: 
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Leveranse Beskrivelse 
Oppdaterte prosesser og 
styringssystem for 
informasjonssikkerhet 

Et implementert styringssystem for 
informasjonssikkerhet gir HN IKT betydelig styrket 
evne til å planlegge, gjennomføre, agere på og håndtere 
risiko, og vil gjøre ledelsen i stand til å ivareta sitt 
sikkerhetsansvar. 

Automatisert 
tilgangsstyring, 
onboarding og single signon 
(SSO) 

Identitetshåndtering, automatisert onboarding og SSO 
gir ledere som er involvert i ansettelsesprosesser en 
vesentlig enklere hverdag, samtidig som den enkelte 
bruker slipper å huske mange passord. 

Sikret produksjonsmiljø og 
fungerende overvåking 

Implementert sondedesign som garanterer at kun 
«lovlige» klienter gis tilgang til sensitive data og 
tjenester. Sammen med herding og sikring av servere, 
klienter og applikasjoner gir dette redusert konsekvens 
og normaliseringstid ved alvorlige sikkerhetshendelser. 
Overvåking for tidlig deteksjon av utilgjengelighet, 
sårbarheter, innbrudd og misbruk i nettverket og forsøk 
på dette. 

Fungerende beredskap og 
kontinuitet 

HN IKTs fulle kontinuitets- og beredskapsregime er 
utformet og etablert i organisasjonen slik at det bidrar 
til effektiv og planmessig gjenoppretting av normal drift 
ved uventet driftsstans. Regimet reduserer 
konsekvensene av større hendelser og gir raskere 
normalisering i etterkant av hendelsene. 
HN IKTs beredskapsplaner fungerer som et effektivt 
verktøy for opprettholdelse av nødvendig drift, 
ivaretakelse av pasientsikkerheten, etterlevelse av 
tjenesteavtaler og oppfyllelse av offentlige krav. 
Beredskapsplanene skal blant annet oppfylle kravene 
som stilles til beredskapsplaner i Norm for 
Informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren. 

 

Foreløpige estimater for gjennomføringsfasen indikerer et investeringsnivå på rundt 103 
MNOK og opsjoner for 32 MNOK. 

Vurdering/konklusjon 
Prosjektdokumentasjonene legges frem til diskusjon i forkant av eventuelt ekstraordinært 
styremøte i august. 

 

 

 

Tromsø, 24. mai 2017 

 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
 
Vedlegg 

• Styringsdokument for helhetlig informasjonssikkerhet 
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