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• 

Felleseide selskap: 
• Luftambulansetjenesten HF 
• Pasientreiser HF
• Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
• Sykehusbygg HF
• Sykehusinnkjøp HF

Behandling, forskning, utdanning, opplæring

Helsetjenester til 1,15 millioner innbyggere

Over 30 000 medarbeidarar

Budsjett på nærmare 31 milliardar kroner



❑Helsetenestene blir meir
digitaliserte

❑Digitalisering er en 
forutsetning for utvikling og 
bærekraft

❑Aukar kvaliteten på
tenestene

❑Aukar sårbarheita for 
digitale angrep og
datainnbrot



Faksimiler frå NRK, digi.no og Wired



Følsomhet GUL

Vi må forstå trusselbildet

• Stadig økende digitalisering gir nye digitale risikoer

• Trusselaktørene er avanserte, motiverte og dyktige - og forsøker heile tida å 

utnytte sårbarheter, svakheter, feil eller mangler til sin fordel

• Vellykkede angrep på helsesektoren vil påvirke vår evne til å yte helsehjelp, 

pasientbehandling, personvern og økonomi

• Vår sektor er på pallen for utpressing fra organiserte kriminelle aktører

• Statlige aktører driver i hovedsak med spionasje, men også destruktive digitale 

angrep

• Trusselbildet er i stadig endring, vi må hele tiden styrke sikringstiltak og -mekanismer
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Sykehuspartner HF og Helse Nord IKT HF og Helse Vest IKT 
AS, HEMIT IT HF og HelseCERT: Trusselvurdering om IKT-
og informasjonstryggleik for 2022.



Følsomhet GUL

Sikkerhetsutfordringer på sykehus

• Håndterer store mengder svært sensitiv informasjon 
• Pasienter og pårørende må ha tillit til at det de deler av sensitiv informasjon 

kun blir tilgjengelig for de få med tjenstlig behov
• Byggene våre er og skal være åpne for publikum
• Mye kostbart medisinsk utstyr har embeddet IKT og løsninger som tungt lar 

seg patche. Vi må altså håndtere «skjør IKT» som også kan være livsviktig
• «Sky skjer» – det blir stadig flere skyløsninger, både når utstyr og løsninger 

kjøpes og i det vi alt har fått levert
• Vi har mange og travle medarbeidere
• Pasienter har store forventninger til god digital samhandling mellom de 

mange ulike aktørene i helsetjenesten, mens teknologi og personvernkrav 
gjerne kan gjøre dette litt mer komplisert og vanskelig enn hva folk 
forventer/ønsker



Følsomhet GUL

Eit angrep på informasjonssikkerheten kan være manglende tilgang til opplysninger, at løsninger går ned eller at 
data blir utilgjengelege, for eksempel:

• Journal- eller andre system går ned - og det kan vere vi ikkje vet når det kommer tilbake igjen
• Helseopplysninger kommer på avveie og sykehusene og/eller pasientene blir presset for 

pengar
• En trusselaktør endrer helseopplysninger på pasienter, f. eks. endrer blodtype eller allergier

Brudd på informasjonssikkerhet (KIT) i helse
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http://strandcomics.no/


5 topp risiko i Helse Vest

Legemiddelområdet
Vold og trusler mot medarbeidere
IKT og informasjonssikkerhet
Ekstern turnover
Uønsket variasjon - radiologi og ortopedi

(I tillegg kommer pandemien, 
som allerede følges meget tett med 
risikostyring i RHF/ HF)
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Følsomhet GUL

Regional handlingsplan for informasjonssikkerhet
Den regionale handlingsplan har fylgjande overordna tiltak;
1. Roller, ansvar og oppgåver.
2. Oversikt, rapportering og oppfylging.
3. Kultur og kompetanse innanfor informasjonssikkerheit.
4. Informasjonssikkerheit i anskaffing og utvikling.
5. Applikasjonar, infrastruktur og teknisk sikkerheit.

Handlingsplanen er operasjonalisert i fylgjande prosjekt;
1. Felles tilnærming til NSM 2.0
2. Revisjon av regionalt styringssystem for informasjonssikkerheit
3. Vidareutvikling av sikkerheitskultur
4. Tiltak for IKT-sikkerheit i regi av Helse Vest IKT
5. Felles tiltak for økt IKT-sikkerhet for MU og TU
6. Tiltak for økt IKT-sikkerhet for Lokal IKT



Helse Vest har etablert en 
felles regional IKT-infrastruktur 
og gjennomført digitalisering 
av kliniske arbeidsprosesser og 
administrative støtteprosesser

• Robust og oppdatert IKT-infrastruktur 
med god IKT-sikkerhet

• Pasientadministrasjon, elektronisk 
pasientjournal, rekvisisjon og 
prøvesvar

• Elektronisk kurve og 
legemiddelhåndtering

• HR, arbeidsplaner, rekruttering, 
kompetanseplaner, e-læring, mm. 

• Medisinske bilder og video 
(radiologi og patologi)

• Pasientflyt/ressurser, 
Innsjekk/betaling, helsenorge.no

• Lager, innkjøp, budsjett, regnskap 
og anlegg

Fremover blir trygg og sikker 
tilnærming til skytjenester veldig viktig



• 

Det gjenstår fremdeles arbeid med forbedring og forenkling av den regionale 
felles digitale grunnmuren i Helse Vest:

• mer brukervennlige løsninger, mindre overlapp og bedre integrasjon mellom 
løsninger

• Fullt fokus på god informasjonssikkerhet og godt personvern
• fra innføringsprosjekter til forbedringsprosjekter basert på smidige metoder

Mer fokus på videreutvikling av de nasjonale felles løsningene

Dagens samhandling i helse- og omsorgssektoren er avhengig av trygg 
elektronisk meldingsutveksling

Den interne digitaliseringen har ledet til økt fokus på forbedret digitalisering av 
samhandlingskjedene på tvers av helse- og omsorgssektoren

Det er viktig for Helse Vest at arbeidet med «Felles kommunal journal» og  
programmet «Digital samhandling» lykkes

Videreutvikle og forsterke samarbeidet med primærhelsetjenesten

Forbedring og forenkling øker informasjonssikkerheten
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Alle har ein
tryggleikskultur 
– korleis er vår?

God
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Dårleg



Følsomhet GUL

Informasjonstryggleik, 
angår det meg?
Informasjonstryggleik er på agendaen kvar dag

• Helse Vest IKT og sjukehusa bygger sikre strukturar og 
hindrar jamleg trusselaktørane sine forsøk på å trenge seg 
inn i ulike system

• Det er viktig at vi alle kjenner ansvaret vi har for tryggleik
• Helsepersonell er opptatt av teieplikta og kva som er 

tenestleg behov, men alle som arbeider i Helse Vest må 
vere opptatt av god informasjonstryggleik og teieplikta

• Godt personvern krevjer god informasjonstryggleik
• Vi har mange gode tiltak, men vi trenger di hjelp i tillegg

Til sjuande og sist er kva vi alle gjer veldig viktig!
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Sikkerhetskultur – en slide fra nasjonal sikkerhetsmåned i Helse Vest

http://strandcomics.no/


Kva kan eg gjere?

Det er alle sitt ansvar å

• lage gode passord og bruke to-faktor der det er 
mogleg
• To-faktor er til dømes kort og PIN-kode eller 

passord og melding på SMS
• la vere å klikke på mistenkelege lenker
• varsle om mistenkelege e-postar
• unngå å dele tilgangar med andre
• lagre sensitiv informasjon på riktig stad
• ikkje bruk skylagring og andre IT-løysingar som 

ikkje er godkjent av verksemda
• sei i frå når du ser noko som ikkje stemmer

Hugs å ta det obligatoriske e-læringskurset
du finn i læringsportalen!
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Sikkerhetskultur – enda en slide fra nasjonal sikkerhetsmåned i Helse Vest

http://strandcomics.no/


Tekniske tiltak HVIKT
• Innføre zero trust prinsipper
• God beskyttelse og logging på 

endepunkter
• Deteksjon og overvåkning
• Konfigurasjonsstyring
• Nettverkssegmentering
• God tilgangsstyring for privilegert 

tilgang
• Gode rutiner for backup og 

gjenoppretting
• Gode kontrollrutiner for utbetalinger 

innkomne betalingskrav



Hva nå da?

Kilde: Black Week på elkjop.no




