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Arkiv nr. Saksbehandler  Dato 
2018/103-12   Jan Harald Solberg  Tromsø, 12. mars 2018 

 

 

Styresak 024-2018   Prosjekt helhetlig informasjonssikkerhet – endring 
av forutsetninger ift. «må og bør» tiltak 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret godkjenner en reallokering av 5 MNOK innenfor uendret samlet utgiftsramme 
for prosjektet Helhetlig informasjonssikkerhet iht. saksutredning. 

Saksutredning 
I styresak 043-2017 beskrives forholdet mellom MÅ-tiltak og BØR-tiltak på følgende måte: 

• MÅ-tiltak: er forutsetninger for HN IKTs forpliktelse gjennom avtaler og ansvar som 
databehandler for helseforetakene i Helse Nord.  

• BØR-tiltak: gevinstene og ansvaret for effektene av disse tiltakene ligger hos det 
enkelte helseforetak. Disse tiltakene krever i hovedsak omstilling av lokale prosesser, 
teknologi og organisering for å realisere resultatet/gevinstene.  

 Basert på foreliggende informasjon ble delprosjekt «IAM/Onboarding» tildelt følgende 
oppgaver/hovedprodukter: 

Beskrivelse av hoved-

produkter: 
Påpekte utfordringer på området Resultater etter gjennomføring: 

Kostnad: 

(P50) 

Etablert 

grunnplattform for 

tilgangsstyring 

Automatisert 

tilgangsstyring 

 

• Lovbrudd på grunn av mangelfull 

kontroll på tilganger til regionens IKT-

systemer 

• Ressurskrevende å opprette, endre og 

avslutte tilganger 

• Mangler regional fellesløsning for 

tilgangsstyring 

• Krever ekstra pålogging for å bruke 

nasjonale løsninger (Kjernejournal, 

reseptformidler osv, helsedataplattform) 

• Unødvendig lang tid og ressurskrevende 

å resette passord 

• Anskaffet og implementert plattform for 

tilgangsstyring som støtter regionale og 

nasjonale tjenester/prosjekter 

• Anskaffet og implementert enkel 

resetting av for passord 

• Implementert løsning for at brukere 

(identiteter) opprettes, endres og trekkes 

tilbake  

• Implementert løsning med oversikt over 

sentrale bruker- og 

administratorrettigheter 

9,2 

MNOK 

Løsning for å forenkle 

prosessen for 

nyansettelser og 

endringer i 

arbeidsforhold 

Onboarding (Bør-tiltak) 

• Unødvendig lang tid før ansatte får 

tilganger og utstyr for å utføre sitt arbeid  

• Høye kostnader til opplæring og 

internkontroll for tildeling av roller og 

rettigheter 

• Kan medføre lovbrudd på grunn av feil 

eller manglende tilganger 

(personopplysnings-, pasientjournal-, 

helsepersonell- og pasientrettighetsloven) 

• Anskaffet og implementert intuitiv 

prosessverktøy som veileder og følger 

opp ansvarlige for forvaltning av 

ansettelsesforhold  

• Færre ressurser som arbeider med 

tilganger 

• Høyere datakvalitet og oversikt over 

tilganger til helseopplysninger  

• Mindre venting for å få utdelt nødvendige 

tilganger og arbeidsverktøy 

• Bedre oversikt hvem som besitter 

nøkkelkort, PCer, mobiltelefoner osv 

10,9 

MNOK 
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Løsning for enklere 

pålogging 

Single sign-on (Bør-

tiltak) 

• Krever ekstra pålogging for regionale 

administrative løsninger 

• Krever ekstra pålogging for regionale 

kliniske løsninger 

• Anskaffet og implementert løsning for 

enkel pålogging med smartkort 

• Enklere pålogging for utvalgte 

administrative løsninger som; GAT, 

Agresso, Docmap 

• Enklere pålogging for utvalgte kliniske 

løsninger som; DIPS, Sectra, Elektronisk 

kurve 

• Ett brukernavn og passord  

• Raskere pålogging  

• Færre henvendelser til brukerstøtte 

11,8 

MNOK 

 

Prosjektet har i ettertid gjennomført en såkalt RFI-prosess (Request For Information) for å 
kartlegge hva markedet kan bidra med for å få implementert hovedproduktene. Gjennom RFI-
prosessen har det blitt avdekket at forholdet mellom må/bør-tiltak slik det ble fremlagt for 
styret i august 2017 (tabellen over) ikke er så entydig som forutsatt.  

Markedsaktørene har beskrevet produktporteføljer som henger tett sammen. IAM (identitet og 
tilgangsstyring) er et helhetlig område som omfatter IDM (identity management) med 
bestillings-/selvbetjeningsportal for onboarding og oppfølging, samt SSO (single Sign-on og 
federering). Deler av det prosjektet forutsatte å være BØR-tiltak har dermed vist seg å være en 
integrert del av grunnplattformen som tilbys:  

 

Dette innebærer at prosjektet vil måtte anskaffe deler av det som har vært ansett som 
tilhørende BØR-tiltak uavhengig av om BØR-tiltaket blir gjennomført. Dette har også en 
kostnadsmessig konsekvens, og fører til at ca. 5 MNOK må tilføres MÅ-tiltak fra BØR-tiltak som 
illustrert over. 

 

Administrerende direktørs Vurdering/konklusjon 
Den totale kostnadsrammen endres ikke av en flytting fra BØR-tiltak til MÅ-tiltak, men den 
mulige nedre kostnadsrammen dersom ingen BØR-tiltak gjennomføres økes med 5 MNOK.  

Når det gjelder prosjektrisiko vurderes denne som uendret da prosjektet iht styringsdokument 
i denne fasen utelukkende skal fremskaffe pris og foretrukket leverandør for å realisere 
«må/bør»-aktiviteter. Anskaffelsesprosessene kjøres med andre ord for å kunne presentere 
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korrekt kostnadsbilde på bør-tiltak og tilhørende gevinst/nyttecase og betinger godkjenning 
fra styret for videre gjennomføring i fase 2 og 3.  

Fase 2-3 for «bør»-aktiviteter som kan kreve endringer i arbeidsprosesser hos helseforetakene 
er avhengig av kost/nytte-vurdering og godkjenning i styret. Kost/nytte-vurderingen vil måtte 
være understøttet av bekreftelse for deltakelse og rammer fra aktuelle helseforetak. En slik 
bekreftelse vil gjøre gjennomføringsrisikoen akseptabel. 

 

 

Tromsø, 12. mars 2018 

  

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
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