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Møtedato: 1. juni 2017 

 
Arkiv nr. Saksbehandler  Dato 
2017/166-6   Frank D. Fredriksen, tlf. 99209455 Tromsø, 24. mai 2017 

 

Styresak 036-2017   Risiko- og sårbarhetsanalyser, status og planer 
 

I henhold til Oppdragsdokument 2017, kapittel 3.8.2 så framlegges status for risiko- og 
sårbarhetsanalyser gjennomført i 2016. 

Risiko- og sårbarhetsanalyser 2016 

Helse Nord IKT har gjennomført risikovurderinger av 15 kliniske tjenester, i tråd med vedtak 
fra styringsgruppen, Helse Nord IKT.  

Som en del av risikovurderingene ble det gjort «foranalyser» der noen sentrale krav i Norm for 
informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren («Normen») ble gjennomgått. Følgende 
tjenester ble risikovurdert: 

• EPJ – DIPS 
• Akuttmedisinske tjenester – AMIS, Lydlogg og TransMed 
• Bildediagnostiske tjenester – Sectra RIS, Sectra PACS og IRX Helsemail 
• Laboratorietjenester – Analytix, Sympathy, LabCraft og MedGen 
• Øvrige kliniske tjenester – Auditbase, Apertura, Partus og FastTrak 

Risiko og avvik 

Resultatet av ROS-analyser 2016 viser en del avvik fra Normen som er gjennomgående for 
tjenestene: 

1.  
 

 
 

 
 

Alle punktene i listen ovenfor er ikke gjeldende for alle ROS-analyserte tjenester. 

  

Unntatt Offentlighet jf. Offl. §24 
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Identifisert risiko og tiltak, oppsummert:  

Vedlegg 1 viser rapport for alle 15 ROS-analyserte tjenester med funn og tiltak.  

Oppsummert risikobilde: 

•  

   
 

 
Status og tiltak er behandlet i ledermøte 21. mars 2017. Det er gjort vedtak for å fastsette 
frister for tiltak og for å sikre oppfølging og rapportering til ledelsen. 

Plan for risiko- og sårbarhetsanalyser 2017 

Risikovurdering av infrastruktur 
 

 
 

Planlegging av dette arbeidet pågår nå i samarbeid mellom stab og prosjektet Helhetlig 
informasjonssikkerhet. Deler av arbeidet vil også bestå i å kartlegge gjennomførte 
risikovurderinger på enkelte områder (f.eks datasenter) og sette det i sammenheng slik at vi 
får et mer helhetlig risikobilde for tjenestene HN IKT leverer. 

Det vil bli kartlagt infrastruktur tilknyttet de viktigste kliniske tjenestene innenfor: 

• EPJ 
• Lab systemer 
• Bildediagnostiske systemer 
• Akuttmedisinske systemer 
• Evt. andre øvrige kliniske systemer av høy kritikalitet for helseforetakene 

Infrastrukturen består av fysiske forhold (f.eks lokasjon, fysisk sikring, mv), hardware (f.eks 
servere, nettverk mv.), software (f.eks plattform, operativsystem, applikasjon mv.) og 
fellestjenester (f.eks brannmur, lastbalansering mv) Vurderingene vil være knyttet til 
teknologi, arbeidsprosesser og organisering. 

Arbeidet kan bli omfattende og planlegging av omfang og gjennomføring pågår. Avdeling for 
tjenesteproduksjon er en viktig aktør i gjennomføringen, og det er avgjørende at ressurser er 
tilgjengelig for å bidra i arbeidet. 

Frist: ROS-analyse av infrastruktur ferdigstilles i løpet av 4. kvartal 2017. 

En mer detaljert plan vil utarbeides til styringsgruppemøte i prosjekt «Helhetlig 
informasjonssikkerhet» den 20.04.17. 

Risikovurdering av «Migrering av tjenester til sentralt kjøremiljø» 
Prosjektet «Helhetlig informasjonssikkerhet» og stab skal legge til rette for, bistå og sikre 
gjennomføring av risikovurderinger for de viktigste tjenestene som skal migreres i  
Migreringspakke 1.  
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Per mars 2017 er det følgende tjenester som planlegges migrert:

1) Exchange 
2) Webhotell 
3) Filservere HN og HNIKT 
4) GAT 
5) Symantec  
6) Appplikasjonsdistribusjon 
7) Atea application manager 
8) Microsoft identity manager 
9) BAS 
10) ePhorte 

11) Citrix 
12) Corepublish 
13) Clockwork 
14) Teleform 
15) Imatis 
16) HPSM 
17) HP ALM 
18) Docmap 
19) Teleform 
20) Timeboka UNN 

Scope, systemenes kritikalitet og gjennomføring vil bli vurdert og planlagt i samarbeid med 
migreringsprosjektet. Viktige og kritiske systemer for helseforetakene vil bli prioritert. 

Frist:  ROS-analysene for migrering av tjenester i sentralt kjøremiljø følger prosjektplanen til 
migreringsprosjektet 

Gjennom å risikovurdere basis infrastruktur vil vi få en oversikt over hvordan infrastrukturen 
påvirker risikoprofilen til systemporteføljen til Helse Nord. På den måten får vi også et mer 
helhetlig risikobilde og kontroll på restrisiko og tiltak som må iverksettes.   

 

  

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar status og tiltak etter risiko- og sårbarhetsanalyser 2016 
til orientering 

2. Styret i Helse Nord IKT HF tar plan for risiko- og sårbarhetsanalyser 2017 til 
orientering. 

 

 

Tromsø, 24. mai 2017 

 

 
Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
 
 
Vedlegg: 
 

1. Sluttrapport ROS 2016 kliniske tjenester (Unntatt Offentlighet jf. Offl. §24) 
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