
 
 
 

Likelydende brev til adm. direktør v/ 
Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF, Helse Nord IKT HF 
 
 

IKT infrastruktur – ansvar, roller og oppgaver 
 
Det vises til Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot 
sine IKT-systemer, vedlegg til dokument 3:2 (2020-2021), bl.a. kap. 8.3.3 «Uklare 
ansvarsforhold og oppgavefordeling i helseregionene vanskeliggjør forbedringsarbeidet».  
 
Formål med dette brevet er å oppsummere hvilke endringer Helse Nord RHF med dette vil 
gjennomføre mht plassering av ansvar og oppgaver innenfor IKT infrastruktur og tilhørende 
tjenester, samt tilgrensende oppgaver knyttet til IKT-sikkerhet i Helse Nord. 
  
I tillegg redegjøres nærmere for krav 94, 95 og 97 i Oppdragsdokument 2021, og premisser 
for HN IKTs rolle som databehandler. 
 
Bakgrunn 
Det vises til Riksrevisjonens rapport1 om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine 
IKT-systemer, der det blir fremmet følgende i kapittel 6.4 Uklare ansvarsforhold og 
oppgavefordeling hindrer forbedringsarbeidet. 
 
Videre vises Oppdragsdokument 2021 (OD2021), krav nr. 98: Helse Nord IKT HF har ansvaret 
og oppgaven for leveranse av IKT infrastrukturtjenester til helseforetakene på følgende 
områder: IKT-Drift, IKT-produksjon, levering og innstallering av brukerutstyr, systemintegrasjon 
samt brukerstøtte og andre forvaltningsoppgaver som naturlig tilknyttes områdene nevnt 
ovenfor.  Ytterligere tydeliggjøring vil fremkomme i styringssystem for informasjonssikkerhet.  
Styringskravet gjelder ikke området Medisinsk utstyr2 som er særskilt regulert i egne forskrifter. 
 
Tidligere behandling 
Det vises til direktørmøte 14.4.2021, sak 49 Roller og ansvar – IKT, som ble fulgt opp i eget 
møte 21.5.2021. Oppsummeringen etter disse møtene er at:  
 
 Helse Nord RHF vil i fremtiden være kravstiller3 til Helse Nord IKT HF (databehandler) 

sammen med dataansvarlig mht infrastruktur. Dette på samme måte som for eierskapet til 
øvrige felles regionale systemer. 

 
 

1 Dok. 3:2 Innst. 386 (2020-2021) 
2 Hensyn til MTU og SD-anlegg er regulert i krav 91: Innen utløpet av 2021 avklare drifts- og forvaltningsmodeller 
som sikrer at installasjon og endringer i medisinsk utstyr og eventuelt driftstekniske IKT systemer, ikke påvirker 
Helse Nord IKT HFs ansvar og oppgaver.  Arbeidet ledes av Helse Nord IKT HF. 
3 Ref. f.eks. bilag 1 i SSA-D 
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 Kravstillingen blir dog ikke likeverdig jfr. notat av 2.11.2020. Rettslig eierskap, tildeling av 
økonomiske rammer, og beslutning om forvaltning og videreutvikling, gir Helse Nord RHF 
v/adm. direktør en særskilt posisjon i den praktiske forvaltningen.  

 
 Adm. direktør i Helse Nord RHF har fullmakt og ansvar for å bevilge tilstrekkelige midler, 

slik at det rettslige ansvaret som sykehusforetakene og Helse Nord IKT HF besitter, kan 
ivaretas forsvarlig.  Det legges til grunn en «konsernstyring» jfr. Ot.prop 66 (2000-2001) 
pkt 2.7.24. 

 
 

Roller, ansvar og oppgaver - endringer 
Adm. direktør i Helse Nord RHF vil gjennom overordnet bruk av virkemidler, ta en sterkere 
styring over IKT-infrastruktur og andre områder innenfor IKT-sikkerhet gjennom følgende 
grep: 

 
1. Oppgaver knyttet til IKT infrastruktur i helseforetakene legges til HN IKT jfr OD 2021. 

Med IKT infrastruktur menes:  
 Nettverk og sikkerhet (Switcher, brannmur, VPN, nettforbindelse, WIFI, WAN o.l.) 

frem til nettverkspunkt i vegg. 
 Utskriftstjenester (Scannere, kopi, faks, print o.l.) 
 Arbeidsstasjoner (Datamaskiner, skjermer og tilbehør) 
 Samhandling (Videokonferanse, skjermer og tilbehør) 
 Fasilitetstjenester (Datarom tjenester, kjøling, adgangskontroll o.l.) 

Nærmere avgrensing mot Medisinteknisk utstyr finnes i OD 2021.   
HN IKT skal kravstille nødvendig (CAT) nivå på Ethernet kabler i foretakenes bygg.   

 
2. Øremerket finansiering  
3. Systematisk oppfølging av handlingsplaner for å følge opp Riksrevisjonens rapport 
4. Påse at tjenesteavtalene mellom HN IKT og de andre foretakene blir oppdatert 
5. Påse at sikkerhetsrevisjoner blir gjennomført 
6. Oppdatere styringssystem for informasjonssikkerhet 

 
Helseforetakene skal delta i kravstillingen rundt informasjonssikkerhet, for å sikre at 
partsinteressene til databehandler og dataansvarlig ivaretas.  Direktørmøte, partnermøte, 
styre- og styreledermøter er viktige arena for forankring og dialog. Eventuelle behov for 
formell beslutning fattes i foretaksmøte.  
 
Helse Nord RHF vil lede og systematisk følge opp arbeidet som sikrer involvering av og 
samhandling mellom helseforetakene.  Det vil fra 1.1.2023 derfor etableres en felles 
forvaltning av området infrastruktur i tråd med premissene nevnt tidligere.   
 

 
4 Helseforetakene må likevel ikke tillates å bli så autonome at hensyn til helheten og fellesskapet blir skadelidende. For å kunne 
utløse de ønskede synergier mellom helseforetakene er det derfor behov for noen samordnede grep på tvers. Dette 
samordningsbehov på tvers forutsettes ivaretatt av de regionale helseforetakene. Uten å bli for intervenerende i enkeltsaker, må 
de regionale helseforetakene gjennom sin eierstyring kunne stille krav om innbyrdes samarbeid mellom enkeltforetakene og i 
forhold til primærhelsetjenesten.  Slike krav må også kunne stilles i forhold til standardisering av IT-systemer, 
rapporteringsrutiner og systemer for kvalitetssikring. Innen avgrensede og forutsigbare rammer, forutsettes de regionale 
helseforetakene generelt å innta en samordnende «konsernrolle» på strategisk viktige felter. 
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F.o.m. 2022 vil grunnlagsinvesteringene til infrastruktur i størst mulig grad være regionalt 
besluttede standardprodukter, hvor Helse Nord RHF belastes etableringsomkostninger.  
Helseforetakene betaler deretter avskrivinger og øvrige driftskostnader basert på avropt 
volum.   
 
I tråd med OD2021 krav 1035 vil Helse Nord RHF fremover om nødvendig legge et høyere 
sikkerhetsnivå til grunn enn det helseforetakene eller enkeltforetak på selvstendig grunnlag 
legger til grunn. Grunnprinsipper for drift av IKT infrastruktur som ivaretar «sikring i 
dybden6», «sikring i soner» og «balansert sikring» skal legges til grunn, jfr. Riksrevisjonens 
presentasjon i Helse Nords styreseminar 2021, NSM grunnprinsipper og Helse Nords 
regionale styringssystem for informasjonssikkerhet. 
 
  
Nærmere om OD krav 94, 95 og 97 
I h.t. OD2021 krav nr. 94 skal foretakene benytte statens standardavtaler (SSA) for 
dokumentasjon av IKT-leveranser i foretaksgruppen. Helseforetakene skal oppdatere SSA-
avtalene med tilhørende databehandleravtaler slik at alle parters behov for tydelig ramme for 
sikkerhet og leveranser blir ivaretatt, Helse Nord RHF bistår i arbeidet. Arbeidet skal 
ferdigstilles og signeres innen utgangen av året, jf. krav 95. 
 
Arbeidet med SLA ivaretar ikke OD krav 97 i 2021 fordi oversikt over den samlede 
applikasjonsporteføljen ved helseforetakene først leveres siste kvartal 2022.  SLA arbeidet for 
2021 skal imidlertid allerede nå planlegges med sikte på ytterligere konkretisering i 2022. 
 
Avtalene skal regulere håndtering av uenighet og løsning av tvist.  Det vises til direktørmøte 
sak 132-2020, vedlegg 4 Partnermøtets rolle i styringsstrukturen for forvaltningen av de 
kliniske IKT-systemer og håndtering av uenighet i partnermøtet, der det nedfelte prinsippet ved 
uenighet mellom helseforetakene er å eskalere til eier for avklaring, vedlagt partenes 
tilhørende ROS- analyser med forslag til tiltak.  SLA avtalene forutsettes oppdatert med 
tilsvarende formuleringer.  
 
 
Helse Nord IKTs rolle som databehandler 
Gjennom oppgaver på infrastrukturområdet og ansvaret som databehandler hjemlet i 
personopplysningsloven, skal Helse Nord IKT HF sikre at partsinteressene til 
sykehushelseforetakene og Helse Nord RHF som eier, ligger til grunn for IKT drift.   
 
Helse Nord IKT HF har som grunnleggende prinsipp ikke anledning til å la sikkerhetsmessige 
svakheter ved ett helseforetak bli eksponert overfor et annet helseforetak, ref. styringssystem 
for informasjonssikkerhet.  
 
Helse Nord RHF er kjent med at driftsarkitekturen for å sikre ivaretagelse av dataansvarliges 
selvstendige ansvar og oppfyllelse av NSM’s tiltaksliste, er under etablering. HIS-prosjektet7 
skal sikre at sikkerhetsmessige svakheter ikke eksponeres bredt i foretaksgruppen, og skal 

 
5 Levere IKT-tjenester i tråd med virkemidler som besluttes av Helse Nord RHF, eksempelvis regionale 
systemvalg/systemløsninger, arkitekturbeslutninger/føringer, føringer for infrastruktur, regionalt 
styringssystem for informasjonssikkerhet.   
6 Herunder deteksjon 
7 HIS: Helhetlig informasjonssikkerhet 
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derfor ha høy prioritet. Helse Nord RHF ber Helse Nord IKT HF legge til grunn NSM anbefalte 
rekkefølge for tiltaksgjennomføring.  
 
Helseforetakene skal avklare og iverksette tiltak som sikrer drift av identifiserte usikre 
tjenester med et uakseptabelt risikonivå.  Isolering og om nødvendig terminering av tjenester 
skal være tema i avklaringene.   
 
I eventuelle tilfeller hvor helseforetakene i fremtiden introduserer tjenester i nettet som i 
forkant ikke har vært risikovurdert og godkjent av Helse Nord IKT HF (portvaktfunksjon), gis 
Helse Nord IKT mandat til om nødvendig å terminere tjenesten der hvor tjenesten berører 
partsinteressene til andre helseforetak eller Helse Nord RHF.  Dette prinsipp blir innarbeidet i 
revisjon av styringssystemet. 
 
Oppsummert 
Adm. direktør forutsetter at helseforetakene samarbeider aktivt med å oppfylle 
styringsmålene for 2021. 
 
Adm. direktør viser til Riksrevisjonens rapport, og ber om at lukking av sikkerhetsmessige 
svakheter ved enkeltforetak skal iverksettes så raskt som praktisk mulig.  
 
Helse Nord RHF vil følge opp arbeidet gjennom tettere dialog, utarbeidelse av regional 
handlingsplan for informasjonssikkerhet, arbeidet med SLA-avtalene, oppdatering av 
styringssystemet, og utarbeidelse av ny regional IT-strategi. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Presentasjon Styringssystem IKT – området infrastruktur (21.5.2021).  
 
 
Kopi:  
Direktør for sikkerhet og beredskap 
IT-sjef
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