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Styresak 020-2018   Ivaretakelse av nye oppgaver og ansvar knyttet til 
databehandleravtaler 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF anbefaler foreslåtte bemanningsøkning innenfor rammen av 
to årsverk, tilsvarende kr. 1 840 000,-, og ber administrerende direktør framlegge 
anbefalingen ovenfor Helse Nord RHF for beslutning.  

2. Styret i Helse Nord IKT HF anbefaler at kostnadene i 2018 dekkes av Helse Nord RHF. 
Fra og med 2019 legges kostnadene inn i som SLA-kostnadene til helseforetakene og 
fordeles i henhold til etablert fordelingsnøkkel. 

Bakgrunn 

Helse Nord IKT HF (HN IKT) har i dag ansvaret for databehandleravtaler med egne 
underleverandører og leverandører av systemer der vi har merkantilt forvaltningsansvar 
(gjelder i hovedsak de regionale, kliniske systemene). 

I oppdragsdokument 2018 kapittel 4.2 har Helse Nord RHF gitt følgende oppdrag til HN IKT; 

• Oppdatere alle driftsavtaler (SLA) med helseforetakene, inklusive vedlegg innen 1. 
oktober 2018. Herunder også databehandleravtaler. 

• Etablere og forvalte oversikt over alle underleverandører og deres underleverandører 
(tredjeparter).  

• Etablere og forvalte oversikt over om underleverandør og deres underleverandører 
(tredjeparter) skal være dekket av databehandleravtale, samt om databehandleravtale 
er inngått 

• Etablere og forvalte oversikt over om det behandles personopplysninger, 
helseopplysninger og/eller sensitiv informasjon i relasjon til underleverandør og deres 
underleverandører (tredjepart) 

• Etablere og forvalte databehandleravtaler med leverandører der Helse Nord IKT, som 
databehandler, engasjerer leverandør for å bistå innen vårt ansvarsområde 

• Etablere og forvalte databehandleravtaler med leverandører av systemer som Helse 
Nord IKT har driftsansvar for, og som har avtale med HF/RHF 
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• Gjennomføre regelmessige risiko- og sårbarhetsanalyser i samarbeid med aktuell 
leverandør 

 

I dette saksfremlegget redegjøres det for de ressursmessige konsekvenser av nye oppdrag 
knyttet til håndtering av databehandleravtaler i oppdragsdokumentets kapittel 4.2.  

Helse Nord IKT vil komme tilbake med en redegjørelse for øvrige punkter i oppdragsdokument 
2018 i neste styremøte, jamfør styresak 011-2018, vedtakspunkt 2.  

Saksutredning 

For å ivareta løpende og forsvarlig forvaltning av de nye oppgavene som oppdraget medfører 
er det særlig to forhold vi vil fremheve som nødvendige for å kunne levere på disse oppgavene: 

1. Avtalemessig (merkantilt) etablering og forvaltning av databehandleravtaler 

2. Informasjonssikkerhetsmessig kunne gjennomføre systematisk revisjon og risiko- og 
sårbarhetsanalyser i forhold til databehandleravtaler (for underleverandører og deres 
underleverandører/tredjepart) 

Avtalemessige (merkantile) forhold 

Kravene i OD innebærer en utvidelse av det ansvar som HN IKT til nå har hatt. Dette gjelder 
særlig inngåelse av databehandleravtaler med leverandører og underleverandører der HN IKT 
har driftsansvar, og som tidligere har vært eller skulle ha vært inngått og forvaltet av øvrige 
helseforetak.  

Fremdeles er det en rekke leverandører og underleverandører til helseforetakene hvor det 
ikke foreligger oppdatert avtaleverk – herunder databehandleravtaler. Oppdragene som gis 
innebærer derfor dels et betydelig kartleggingsarbeid, utarbeidelse av avtaler, og fremtidig 
forvaltning og oppdatering av disse. 

Per i dag har vi heller ikke fullgod oversikt over alle systemer og underleverandører hvor 
personopplysninger, helseopplysninger og/eller sensitive opplysninger ivaretas og må sikres 
gjennom blant annet databehandleravtaler. Det vil derfor være behov for en grundig 
kartlegging og en etablering av en slik oversikt. Oversikten må dernest forvaltes fortløpende 
slik at vi til enhver tid har oppdatert oversikt på dette området. 

Informasjonssikkerhetsmessige forhold 

Vår kapasitet er allerede i dag knapp i forhold til krav til fortløpende ivaretakelse av 
risikovurderinger og planlagte risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) innenfor våre 388 
unike tjenester/systemer og innenfor våre arbeidsprosesser innenfor ITSM styringsstrukturen.  

Nye arbeidsoppgaver knyttet til informasjonssikkerhet rundt håndtering av 
databehandleravtaler vil være å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser i forhold til 
leverandørens rolle inn mot Helse Nord, samt å gjennomføre revisjoner for å sikre 
underleverandører og deres underleverandører (tredjepart) sin etterlevelse av 
avtalereguleringer.  

Revisjoner vurderes som nødvendig i forhold til å sikre at tiltak i ROS-analysene gjennomføres 
og gir planlagte resultater. Men også for å kunne ivareta tilstrekkelig trygghet og kvalitet i 
forhold til vårt rapporteringsansvar på dette området. 
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Behov for økt kapasitet i Helse Nord IKT HF 

For å kunne ivareta de nye oppgavene i oppdragsdokument 2018 knyttet til ivaretakelse av 
databehandleravtaler, er det nødvendig å øke kapasiteten med ett årsverk innenfor hvert av 
fagområdene ovenfor. Det fremmes derfor forslag om styrets anbefaling til en kostnadsøkning 
på totalt kr. 1 840 000,- for; 

1. Økning med ett årsverk i forhold til vår merkantile/juridiske håndtering av oppdraget. 

2. Økning med ett årsverk i forhold til vår informasjonssikkerhetsmessige håndtering av 
oppdraget. 

Vi forventer at rekrutteringsprosessen kan være ferdig tidligst 1. september 2018. Dette 
medfører således at kostnader inkl. rekrutteringskostnader i 2018 anslås til 660 000 kroner.  

Kostnadene foreslås dekket av Helse Nord RHF for 2018. Fra og med 2019 foreslås det at 
kostnadene legges inn i SLA og fordeles til helseforetakene etter avtalt fordelingsnøkkel. 

Administrerende direktørs vurdering 

For å ivareta oppdraget i oppdragsdokument 2018 knyttet til ivaretakelse av 
databehandlingsansvar i Helse Nord IKT HF, så ser vi det som nødvendig å øke kapasiteten 
innenfor merkantil/juridisk forvaltning og innenfor informasjonssikkerhetsmessig forvaltning.  

Det legges derfor fram forslag til styrets anbefaling på kapasitetsmessig økning innenfor en 
økonomisk ramme på kr. 1 840 000,-. Kostandene foreslås dekket av Helse Nord RHF i 2018 og 
lagt inn i SLA-kostnadene til helseforetakene fra og med 2019. 

 

 

Tromsø, 12. mars 2018 

 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
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