
Dato: Gjelder foretak? 

(Bruk: FIN, UNN, 

NLSH, HSYK, HN IKT, 

Kravpunkt i OD 

(kopier og lim inn 

tekst fra kravpunktet):
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fra HF:
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31.01.2023 FIN 46

Innen 30.9.2022 styrebehandle status fra arbeidet med 

informasjonssikkerhet. 

Status skal som minimum inneholde: 

- status for fremdrift for handlingsplan og lukke kjente 

svakheter, 

- beskrivelse av trusselbildet, 

- resultater fra gjennomførte risikovurderinger, 

inntregningstester, sikkerhetstester og sikkerhetsrevisjoner, 

- oppsummering fra avviksrapportering, 

- beskrivelse av hvordan kartlegging av digital 

sikkerhetskultur er fulgt opp 

Ønsker å få tilsendt styresaken som beskriver status Ida-Kristin Martinussen

08.02.2023
FIN, UNN, NLSH, 

HSYK
4

Benytte nasjonale serviceparametere for pasientreiser fra 

disse tas i bruk høsten 2022.

Foretakene har i årlig melding gitt uklare svar på krav 4 i 

OD 2022. HN ønsker tilbakemelding på om foretakene 

har tatt i bruk nasjonale serviceparametere for 

pasientreiser i styring og oppfølging innenfor 

pasientreiseområdet, eller har en plan for dette.

Bernt Nerberg / rådgiver Nasjonale serviceparameter har vært pilotert frem til årsskifte 2022/-23. Serviceparameterne vil bli, og er tatt i aktivt bruk i 2023.

08.02.2023 UNN, NLSH, HSYK 5
Implementere nye nasjonale retningslinjer for avviksmelding 

og -oppfølging innenfor pasientreiser fra andre tertial 2022.

Foretakene har ikke bekreftet at nye nasjonale 

retningslinjer er tatt i bruk. Nasjonal retningslinje var 

forsinket, men ble levert våren 2022 og behandlet i AD-

møtet i juni 2022. HN ønsker tilbakemelding på om 

retningslinjen er implementert i 2022, eller om 

foretaket likevel kan rapportere uønskede hendelser i 

henhold til denne fra og med 1.januar 2023.

Bernt Nerberg / rådgiver
De nye nasjonale retningslinjene er tett opp mot de retningslinjene Pasientreiser i Helgelandssykehuset har brukt de siste årene. De 

justeringene som er vedtatt, er tatt i bruk fra årsskifte. 
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