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Styresak 47/2015: Informasjonssikkerhet - orienteringssak 
 
Møtedato: 19.06.2015 
Møtested: Mo i Rana 
 
 
 
 
Innledning: 
I Oppdragsdokumentet 2015 punkt 4.4. Beredskap er ett av punktene: 
Området informasjonssikkerhet med tilhørende status på ROS

[1]
-analyser skal behandles særskilt av 

helseforetakets styre innen 01.06.15. Styresaken skal beskrive om databehandler oppfyller de krav i lover 
og forskrifter som er tillagt databehandlerrollen og om nødvendige krav er nedfelt i leveranseavtaler. 
Eventuelle avvik skal være lukket innen 31.12.15. 
 
I denne saken gis en status vedrørende informasjonssikkerhet i Helgelandssykehuset i lys av 
Oppdragsdokumentets krav, og noen punkter for videre oppfølging.  
 
 
Bakgrunn: 
Personvern og informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren er en viktig del av helseforetakenes 
arbeid og skal bidra til økt pasientsikkerhet, blant annet ved forsvarlig håndtering av helseopplysninger og 
at korrekte opplysninger kommer til rett behandler. 
 
For å i vareta dette er det utarbeidet et felles styringssystem for informasjonssikkerhet i Helse Nord er 
implementert i alle helseforetakene i Helse Nord. Styringssystemet inneholder en rekke prosedyrer. 
Oversikt over styringssystemet er vedlagt (vedlegg 1). 
 
Som ledd i ivaretakelsen av kravet i Oppdragsdokumentet er det utarbeidet en oversiktsrapport 
vedrørende informasjonssikkerhet.  
Den årlige ledelsens gjenomgang av risikovurdering inneholder en egen gjenomgang av 
informasjonssikkerhet med basis i Norm for informasjonsikkerhet.  
Helseforetaket bidrar med betydelige personellressurser i FIKS-prosjektet i Helse Nord (Felles innføring 
av kliniske systemer) der også risikovurderinger inngår, og av den grunn har det vært utført få egne ROS-
analyser (risiko-og sårbarhetsanalyser) knyttet til informasjonssikkerhet for øvrig. 
 
Det er i rapporten skissert følgende oppfølgingstiltak: 

 implementering av obligatorisk e-læringskurs i informasjonssikkerhet når dette blir tilgjengelig 

 Gjennomføring av ROS-analyser etter at HOS trinn II er gjennomført 

 Årlig øving av planverk for IKT-svikt 

 Kontroller av utvalgte databehandleravtaler ila høsten 2015. 
 
 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 
Styret tar saken til orientering 
 
Per Martin Knutsen 
Administrerende direktør 
 
 
Saksbehandlere: Medisinsk direktør Fred A. Mürer / kvalitetsleder Sigurd Finne 

 
Vedlegg: 

 Styringssystem for informasjonssikkerhet i Helse Nord RHF – oversikt 

 Rapport om informasjonssikkerhet 

                                                 
[1] Risiko- og sårbarhetsanalyse 


