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Vedlegg 

3.1 Eksempler på prioritering av systemer 

Tabellen som følger viser hvordan ulike typer virksomheter kan prioritere sine systemer. 

Merk at dette er eksempler, og at enhver virksomhet må gjøre konkrete vurderinger av hvilke 

terskler man skal ha for ulike prioriteringsnivå og hvor lang avbruddstid man kan akseptere. 

Det som er viktig er at man gjør en bevisst og risikobasert prioritering av ulike systemer. 

Type virksomhet Med utgangspunkt i virksomhetens behandlingsprotokoll kan 
systemer prioriteres som følger: 

 
Store virksomheter  
 
(f.eks. sykehus, 
kommuner, mv.) 

• Prioritet 1: Systemer hvor stopp av tjeneste er eller kan 
være livstruende for pasient, inkludert feilbehandling av 
pasient, eller kritisk for virksomhetens drift  

• Prioritet 2: Systemer hvor stopp av tjeneste kan få alvorlige 
konsekvenser, f.eks. medføre betydelig merarbeid for 
personell, tapt effektivitet i virksomheten  

• Prioritet 3: Systemer hvor stopp av tjeneste kan føre til 
svekkelse av pasientens tillit  

• Prioritet 4: Systemer hvor stopp inntil 72 timer kan 
aksepteres  

• Prioritet 5: Systemer som ikke er prioritert 

 
Det skal også kartlegges hvilke andre systemer de prioriterte 
systemene er avhengig av. Disse skal ha samme prioritet som de 
prioriterte systemene.  
  
For hver av de fem prioritetene fastsetter ledelsen akseptkriterier 
for tilgjengelighet, som et minimum hva som er akseptabel 
avbruddstid.    

 
Mindre virksomheter  
 
(f.eks. rehabilitering- 
og opptrenings-
virksomheter) 

 

 

 

 

 

• Prioritet 1: Systemer hvor stopp av tjeneste er eller kan 
være livstruende for bruker/pasient inklusive 
feilmedisinering, eller kritisk for virksomhetens drift  

• Prioritet 2: Systemer hvor stopp av tjeneste kan få alvorlige 
konsekvenser, f.eks. medføre 

- tapt tillit hos bruker  
      - betydelig merarbeid for personell  
      - tapt effektivitet  

• Prioritet 3: Systemer hvor stopp inntil 24 timer kan 
aksepteres  

  
For hver av de tre prioritetene fastsetter ledelsen akseptkriterier for 
tilgjengelighet, som et minimum hva som er akseptabel 
avbruddstid.    
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Små virksomheter 
 
(f.eks. legekontor, 
tannlegekontor, 
fysioterapeutpraksis, 
psykologfellesskap, 
kiropraktor, 
manuellterapeut, 
bedriftshelsetjeneste) 
 

• Prioritet 1: Systemer hvor helse- og personopplysninger 
skal være tilgjengelig når behandlende personell har 
tjenstlig behov for dem  

   
For prioriteringen fastsetter ledelsen akseptkriteriet ingen tap av 
data. 
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Eksempel på sannsynlighetsnivåer 

Tabellen som følger viser et eksempel på en skala for ulike sannsynlighetsnivåer, fremstilt 

som både frekvens og tiltaksstyrke. Merk at dette er et eksempel, og enhver virksomhet må 

selv vurdere hva som er hensiktsmessige terskelverdier for egen situasjon. Denne skalaen 

benytter fem nivåer, men flere virksomheter benytter også fire nivåer i sine skalaen. 

Virksomheten må selv velge hva som er hensiktsmessig med tanke på egenart og behov – 

og ikke minst for å kunne sammenligne risiko på tvers i virksomheten. 

Eksempel på skala for sannsynlighet 

Sannsynlighets-

nivå 

Frekvens 

(hvor ofte 

skjer det?) 

Til støtte for vurdering av sannsynlighetsnivå: 

Tiltaksstyrke  

(hvor lett kan en uønsket hendelse skjer?) 

1 Usannsynlig En gang hvert 

5. år eller 

sjeldnere  

• Sikkerhetstiltak er etablert i forhold til 

sikkerhetsbehovet og fungerer etter hensikten 

• Tiltakene kan kun omgås/brytes av egne 

medarbeidere med gode ressurser, og god/ 

fullstendig kjennskap til tiltakene 

• Eksternt personell kan ikke omgå/bryte tiltaket 

2 Mindre 

sannsynlig 

En gang hvert 

år  
• Sikkerhetstiltak er etablert i forhold til 

sikkerhetsbehovet og fungerer etter hensikten 

• Tiltakene kan likevel omgås/brytes av egne 

medarbeidere med normale ressurser, som i tillegg 

har normal kjennskap til tiltakene  

• Eksternt personell trenger gode ressurser, og 

god/fullstendig kjennskap til tiltakene for å 

omgå/bryte disse 

3 Mulig En gang hver 

måned  
• Sikkerhetstiltak er ikke fullt etablert, eller fungerer 

ikke etter fullt ut etter hensikten  

• Egne medarbeidere trenger kun normale ressurser 

for å omgå/bryte tiltakene – det er ikke nødvendig 

med kjennskap til tiltakene  

• Eksternt personell trenger normal kjennskap til 

tiltakene (eksempelvis til hvilke prosedyrer som 

gjelder, eller hvordan sikkerhetsteknologi er 

implementert) – i tillegg til små/normale ressurser 

4 Sannsynlig En gang hver 

uke  
• Sikkerhetstiltak er ikke etablert, eller  

• Det er kjent at tiltakene omgås/brytes av egne 

medarbeidere  

• Kan omgås/brytes av eksternt personell med 

normale ressurser og uten kjennskap til tiltakene 

5 Svært 

sannsynlig 

Daglig eller 

oftere 
• Sikkerhetstiltak er ikke etablert, eller  

• Det er kjent at tiltakene omgås/brytes eksternt 

personell med normale ressurser uten kjennskap til 

tiltakene 
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Eksempel på konsekvensnivåer 

Tabellen som følger viser et eksempel på en skala for ulike konsekvensnivåer, og hva disse 

kan være innen tilgjengelighet, konfidensialitet og integritet. Merk at dette er et eksempel, og 

virksomheten må selv vurdere hva som er hensiktsmessige terskelverdier for egen situasjon. 

Denne skalaen benytter fem nivåer, men flere virksomheter benytter også fire nivåer i sine 

skalaen. Virksomheten må selv velge hva som er hensiktsmessig med tanke på egenart og 

behov – og ikke minst for å kunne sammenligne risiko på tvers i virksomheten. Typisk vil 

virksomheter også ha konsekvensskalaer som omfatter andre områder, som blant annet liv 

og helse, omdømme, økonomi og brudd på spesielle regelverk. 

 

Eksempel på skala for konsekvens 

Konsekvensnivå Eksempler angitt for tilgjengelighet, konfidensialitet og integritet 

1 Ubetydelig/ 

ingen 
• Stans i tjenesteleveranse forekommer ikke  

• Intet uautorisert innsyn i helse- og personopplysninger  

• Journal er komplett   

• Ingen påvirkning på pasienters helse  

• Ikke brudd på personvernet  

• Ikke økonomisk tap   

• Ikke tap av omdømme 

2 Lav • Stans i tjenesteleveranse opptil 30 minutter  

• Uautorisert innsyn i enkelte helse- og personopplysninger og lovbrudd  

• Noen mangler i journal slik at helse- og personopplysninger ikke er 

fullstendige og ajourført i forhold til behandlingen av opplysningene   

• Ingen påvirkning på pasienters helse  

• Brudd på personvernet for et lite antall pasienter  

• Gjenopprettelig økonomisk tap  

• Noe midlertidig tap av omdømme ovenfor pasienten eller 

virksomheten 

3 Moderat • Stans i tjenesteleveranse opptil 2 timer  

• Uautorisert innsyn i flere helse- og personopplysninger, mulighet for 

endring og brudd på lov  

• Informasjon mangler i journal og brudd på lov  

• Det gis tilgang til en bruker fra en ekstern virksomhet som ikke har 

tjenstlig behov for EPJ for en eller flere pasienter   

• Skade, velferdstap eller påvirkning på pasienters helse  

• Brudd på personvernet for et moderat antall pasienter  

• Alvorlig økonomisk tap  

• Midlertidig eller moderat tap av omdømme ovenfor pasienten eller 

omgivelsene 

4 Alvorlig • Stans i tjenesteleveranse opptil 5 timer  



Veileder om risikostyring for informasjonssikkerhet og personvern 

 

                Side | 5  

 

• Uautorisert innsyn i store mengder helse- og personopplysninger, 

mulighet for endring og brudd på lov  

• Viktig informasjon mangler i journal og brudd på lov  

• Det gis tilgang til en bruker fra en ekstern virksomhet som ikke har 

tjenstlig behov for EPJ for en eller flere pasienter   

• Alvorlig skade, velferdstap eller påvirkning for pasienters helse 

• Brudd på personvernet for et stort antall pasienter  

• Alvorlig økonomisk tap  

• Alvorlig tap av omdømme overfor pasienten eller omgivelsene 

5 Svært alvorlig • Stans i tjenesteleveranse mer enn 5 timer  

• Fullt uautorisert innsyn i eller mulighet for endring av alle helse- og 

personopplysninger og brudd på lov  

• Kritisk informasjon mangler i journal og brudd på lov  

• Medikament, dosering eller behandlingstiltak blir feilregistrert  

• Helse- og personopplysninger knyttes til feil person og fører til svært 

alvorlig påvirkning på pasienters helse 

• Tilgang til behandlingsrettet helseregister (inkl. EPJ) og helse- og 

personopplysninger kommer på avveie   

• Tap av liv  

• Svært alvorlig økonomisk tap  

• Svært alvorlig tap av omdømme  
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Eksempel på hvem som kan akseptere risiko 

Følgende tabell er et eksempel på hvordan man kan strukturere hvem som kan akseptere 
risiko etter hvilke kriterier. 
 

Risikonivå Kriterier for å akseptere risiko 

Lav Kan aksepteres uten å vurdere alternative arbeidsmåter eller flere 

risikoreduserende tiltak. 

Akseptert i tråd med etablerte nivåer. Skal likevel dokumenteres i tilfelle 

endrede rammevilkår. 

Moderat Det er gjennomført et systematisk og grundig arbeid for å identifisere 

alternative arbeidsmåter og risikoreduserende tiltak. 

Nytten ved at oppgaven/tjenesten utføres er større enn risikoen. 

Kan aksepteres av risikoeier. Aksept skal begrunnes og dokumenteres. 

Høy Det er gjennomført et systematisk og svært grundig arbeid for å identifisere 

alternative arbeidsmåter og risikoreduserende tiltak. 

Nytten ved at oppgaven/tjenesten utføres er større enn risikoen. 

Kan kun aksepteres av virksomhetens øverste leder/ledelse. Aksept skal 

begrunnes og dokumenteres. 
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Eksempel på scenarioer 

Følgende liste er eksempelscenarioer som kan være til inspirasjon for arbeidet med 

risikovurderinger. Den er ikke uttømmende, og alle som skal gjennomføre en risikovurdering 

anbefales å idemyldre blant deltagerne og tilpasse scenarioene til egen virksomhet. 

Se kapittel 2.3.6 Risiko for et eksempel på hvordan et scenario kan formuleres og beskrives 

når man skal vurdere sannsynlighet og konsekvens. 

KIT Eksempel på scenario 

K Snoking, f.eks. helsepersonell som ser i journaler uten tjenstlig behov 

K Uautorisert tilgang til systemer med helse- og personopplysninger (tilsiktet, som 
følge av angrep eller lignende) 

K Uautorisert tilgang til systemer med helse- og personopplysninger (utilsiktet, pga. feil 
eller lignende) 

K Fysisk innbrudd/tyveri av opplysninger (utstyr) 

K Tilsiktet misbruk av sensitiv informasjon (for å presse/utnytte privatpersoner) 

K Tilsiktet misbruk av sensitiv informasjon (for å presse myndighetspersoner for 
politiske formål) 

I Uautorisert (mulighet for) endring av helse- og personopplysninger (tilsiktet, som 
følge av angrep eller lignende) 

I Uautorisert (mulighet for) endring av helse- og personopplysninger (utilsiktet, pga. 
feil eller lignende) 

I Helse- og personopplysninger knyttes til feil person i journal (feilføring) 

I Helse- og personopplysninger er ikke oppdaterte/feil i systemene 

T Tilsiktet og ikke-planlagte nedetider/utilgjengelighet på systemer (som følge av 
tjenestenektangrep, sabotasje, etc) 

T Utilsiktet nedetid på systemene (som følge av system- eller infrastrukturfeil, etc.) 

T Ikke tilgang til nødvendige helse- og personopplysninger eller annen kritisk 
informasjon (utilsiktet, som følge av feil etc.) 

T Ikke tilgang til nødvendige helse- og personopplysninger eller annen kritisk 
informasjon (tilsiktet, som følge av løsepengevirus eller andre typer angrep) 

T Brudd i kommunikasjon/funksjonalitet for sikker og rettidig deling av nødvendige 
helseopplysninger mellom samhandlende helsepersonell 

T Strømbrudd (fører til nedetid eller ødeleggelse) 

T Vannlekkasje (fører til nedetid eller ødeleggelse) 

T Naturkatastrofer og ekstremvær (fører til nedetid eller ødeleggelse) 

KIT Innsider benytter egne tilganger til andre formål (utro tjener) 

KIT Innsider benytter egne tilganger til andre formål som følge av press fra eksterne 
aktører (kriminelle, fremmede makter) 

KIT Innsider benytter egne tilganger til andre formål som følge av social engineering fra 
eksterne aktører (blir lurt, gjennom phishing eller andre teknikker) 

KIT Personell hos databehandler benytter tekniske tilganger til andre formål enn det som 
er regulert av databehandleravtalen 

KIT Menneskelig feil (utilsiktet) 
 … 

 


