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Styresak 045-2018   Risikostyring i Helse Nord IKT 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering 

Bakgrunn 

I henhold til styreinstruks og oppdragsbrev skal styret orienteres om status på 
risikovurderinger. I denne saken orienteres styret om status på gjennomførte 
risikovurderinger, samt hvordan Helse Nord IKT jobber systematisk med risikostyring på 
informasjonssikkerhetsområdet. Gjennom HIS-prosjektet utvikles det et rammeverk for 
risikostyring som vil inngå i en helhetlig modell for risikostyring, i tråd med retningslinjene for 
risikostyring i Helse Nord (RL1602). 

Saksframlegg 

Helse Nord IKTs risikostyring av informasjonssikkerhet består av flere elementer, herunder 
risikosjekken (sjekkliste informasjonssikkerhet av systemporteføljen), periodiske 
risikovurderinger av utvalgte systemer, risikovurderinger i arbeidsprosesser (prosjekter, 
Felles innboks og Endringsprosessen) samt operasjonelle risikovurderinger hvor det inngår 
ukentlige møter og månedlig oppfølging av tiltak med rapportering til ledergruppen.  

I 2017 ble det gjort periodiske risikovurderinger på utvalgte AMK systemer, LAB-systemer, 
bildediagnostiske systemer, DIPS og felles IKT-infrastruktur. Det ble ikke avdekt uakseptabel 
risiko, men enkelte tiltak krevde tett oppfølging fra ledelsen. Status på tiltak knyttet til 
risikooppfølging rapporteres månedlig til ledergruppen. I tiden fram mot 2019 vil det bli gjort 
periodiske risikovurderinger for sentralt kjøremiljø, regional e-postløsning og 
integrasjonsløsningen.  

Innholdet i risikosjekken er utarbeidet og det pågår et arbeid om ytterligere verktøystøtte. 
Operasjonelle risikovurderinger og tiltaksoppfølging har vært implementert siden november 
2017 og erfaringene er positive. Risikovurderinger i arbeidsprosessene gjøres i dag, men 
metodikken videreutvikles og standardiseres. Rammeverk for risikostyring av 
informasjonssikkerhet er planlagt ferdigstilt til oktober 2018.  
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Administrerende direktørs vurdering 

Rammeverk for risikostyring av informasjonssikkerhet vil gi nødvendig føring og støtte i 
arbeidet med risikostyring. Etter implementering av nye rutiner for operasjonelle 
risikovurderinger og månedlige rapporteringer, har vi erfart at risikoer som krever tiltak også 
blir tett fulgt opp i ledelsen. En slik arbeidsmetodikk sørger for at vi evner å identifisere nye 
trusler tidlig og får satt inn tiltak før vi rammes av uønskede hendelser. Når risikosjekken er 
fullt implementert vil vi i tillegg få en overordnet vurdering av risikobildet i enkeltsystemer.   

 

 

 

Tromsø, 22. august 2018 

 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
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