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Kjøreregler 

 Vi setter mikrofonene deres på 

«mute» fra start

 Det foretas opptak av dette 

webinaret

 Vi legger ut opptak og 

presentasjoner på normen.no



Spørsmål og kommentarer underveis

 Bruk chatfunksjonen når som helst under 

webinaret til spørsmål eller kommentarer

 Vi svarer på spørsmål enten i plenum 

og/eller i chat

 Hvis du har spørsmål som ikke blir besvart 

under webinaret eller innspill du ønsker å 

komme med i etterkant, send oss en epost 

til sikkerhetsnormen@ehelse.no



Helseberedskap

 Helseberedskapens formål er å verne 

befolkningens liv og helse, og sørge for 

medisinsk behandling, pleie og omsorg til 

berørte personer i kriser og krig. 

Folkehelsearbeidet og helse- og 

omsorgstjenesten, er sammen med 

planlegging og øvelser, grunnlaget for å 

forhindre og møte kriser. (regjeringen.no)
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Foto: Helse Møre- og Romsdal HF

Lov- og plangrunnlag, 

aktørene, deres roller, ansvar 

og oppgaver, samt ressurser i 

forebygging og beredskap.



Innspill til den kommende
helseberedskapsmeldingen
fra Direktoratet for e-helse

 Direktoratet for e-helse har gitt innspill 

innen temaet digital sikkerhet til den 

kommende helseberedskapsmeldingen

 For å forankre og forbedre 

faktabeskrivelser og anbefalinger, er det 

gjennomført en bred  høring av 

innspillet.

 Se ehelse.no:

Foto: Øivind Eide
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Et av innsatsområdene i innspillet: Planverk og øvelser

Overordnet beskrivelse

• Alle sektorens virksomheter må være forberedt på å håndtere digitale 

sikkerhetshendelser og sikre fortsatt forsvarlig leveranse av 

helsetjenester. 

• IKT-beredskap må inngå i nasjonale styringsdokumenter

• Gjennomføring av øvelser er sentralt for at planverk og rollebeskrivelser 
omsettes til praktiske ferdigheter.

Eksempler til tiltak, bl.a

✓ Stille forventning om hyppigere og mer regelmessig 

gjennomføring av øvelser

Foto: Flickr



Hva sier Normen om 

beredskap?
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Normen om beredskap

 Normen 6.1: Kapittel 5.9 Nødrutiner (bindende krav)

 Faktaark 11: Nødprosedyrer ved bortfall av IKT (veiledning)



Kapittel 5.9 Nødrutiner (1)

 Virksomheten skal kartlegge

systemer og infrastruktur

 Virksomheten skal klassifisere

systemer  - og knytte en maksimal 

avbruddstid opp mot klassifiseringen
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Kapittel 5.9 Nødrutiner (2)

 Med utgangspunkt i klassifiseringen av informasjonssystemene skal 

virksomheten etablere nødrutiner:

 Alternativ drift uten bruk av informasjonssystemene.

 Alternativ drift med delvis støtte fra informasjonssystemene. 

 Nødrutinene skal øves på, testes, revideres og oppdateres minst en 

gang i året
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Faktaark 11: Nødprosedyrer ved bortfall av IKT
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Planlegge

Kartlegge og klassifisere

Maksimal avbruddstid

Hvilke systemer og hvordan

Leverandørdialog

Utarbeide

Alvorlighetsgrad

Hendelseslogg

Varsling internt og eksernt

Organisering

Alternativ drift

Skadebegrensning

Gjenoppretting

Kommunikasjon

Opplæring, test, evaluering

Prosedyre opplæring

Plan for periodisk test

Prosedyre for evaluering og 
revidering

Se også NSM grunnprinsipper 

for IKT-sikkerhet 4.3 og 4.4



Erfaringer fra beredskapsøvelse AHUS

Kåre Magne Stennes
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Beredskapsøvelse 
for Ahus’ 
ledergruppe

22. mars: Webinar om beredskap og øvelser i 
helsesektoren



Akershus 
universitetssykehus HF 2023

Opptaksområde: 
Ca. 605.000 innbyggere

Kongsvinger-
regionen

Øvre 
Romerike 

Nedre 
Romerike

Oslo Follo 

Kongsvinger Hurdal Lillestrøm Bydel Alna Nordre-Follo

Eidskog Eidsvoll Rælingen Bydel Stovner Frogn

Grue Nes Nittedal Bydel Grorud Enebakk

Nord-Odal Gjerdrum Lørenskog Nesodden

Sør-Odal Ullensaker Aurskog-
Høland

Ås

Nannestad

21 kommuner
3 bydeler 



1. Før beredskapsøvelsen
Forberedelser og organisasjon

2. Under beredskapsøvelsen
Hva øvde vi på?

3. Etter beredskapsøvelsen
Erfaringer vi gjorde oss i etterkant av øvelsen

Tema



• Helsetilsynet utarbeidet i 2020 rapporten 
«Forsvarlig pasientbehandling uten IKT?»

• Behov for å øve beredskapsledelsen i 
scenariet

• Ahus opprettet kontakt med Norwegian 
Cyber Range på NTNU Gjøvik som kunne 
fasilitere øvelsen for oss



• Ahus sin beredskapsorganisasjon er inndelt 
i strategisk, operativt og taktisk nivå

• Strategisk beredskapsledelse
• Adm. dir sin ledergruppe

• Operativ beredskapsledelse
• Beredskapsleder, assisterende beredskapsleder og 

sekretær

• Divisjoner har egne 
beredskapsekspedisjoner (taktisk)
• Alle klinikker



• Ahus deltok i utarbeidelsen av scenariet og dreieboken i samarbeid 
med NTNU Gjøvik og Sykehuspartner

• Vi orienterte sykehusledelsen om øvelsen i forkant

• Modenhetsvurdering ble sendt ut i forkant av øvelsen



• Øvelsen ble avholdt fysisk på Gjøvik over to dager

• Sykehuspartner deltok med egne 
ressurser

• Ahus’ strategiske og operative 
beredskapsledelse deltok

• Spillstab bestående av NTNU-ressurser, 
Sykehuspartner og Ahus ansatte



• Ahus ble angrepet av ondsinnede 
aktører

• Angriperne skulle få fotfeste i vår 
infrastruktur slik at samtlige systemer 
måtte tas ned, og kom ikke opp igjen før 
situasjonen var avklart

• Angrepet skulle potensielt vare mer enn 
en uke

• Angrepet skulle føre til at informasjons 
ble lekket



• Angrepet skulle primært dreie seg om 
hvilke konsekvenser dette ville ha for 
driften av sykehuset



Pasientbehandling

• Flytting av pasienter

• Omruting av 
ambulanser og 
pasienter i 
akuttmottaket

• Operasjoner og elektiv 
behandling avlyses, 
etter hvert kunne vi 
heller ikke ha ordinær 
poliklinikk

• Ikke tilgang til 
pasientopplysninger

Kommunikasjon

• Medietrening med 
simulering av 
pressebrief

• Kommunikasjonsplan

• Kommunikasjon 
mellom operativ og 
strategisk 
beredskapsledelse

• Kommunikasjon med 
andre aktører og 
omverdenen

• Utfordrende når 
mange vil ha 
informasjon 

Ansatte

• Intern kommunikasjon 
med ansatte

• Følge nødrutiner

• Bruke nødrapporter

• Miste oversikten over 
pasienter ganske raskt

Drift

• Logistikken fungerer 
ikke (heis, avfall, 
vareforsyning, etc)

• Pasientsignalanlegget 
fungerer ikke

• Utfordring med 
matforsyning (eks 
bestilling og allergier)

• Ventilasjon og varme 
fungerer ikke



• Viktige prioriteringer
• Inneliggende pasienter

• Hvilke pasientgrupper må behandles, og hvilke pasientgrupper kan vi utsette 
behandlinger for

• Gjenopprette normal drift

• Lav prioritet på kort sikt
• Vurdering og granskning av personopplysningsbrudd ikke så prioritert på kort sikt, 

men vil få større prioritet når hendelsen er under kontroll – husk 72t varslingsplikt til 
Datatilsynet



• Vi fikk øvet på om beredskapsplanverket fungerte for dette scenariet

• Ahus øver årlig på ulike scenarier, og ledelsen er godt kjent med 
beredskapsplanverket
• Modenhetsnivået til beredskapsledelsen må vurderes når dreieboken utarbeides

• Hvem skal ut?
• Trenger hele strategisk beredskapsledelse å delta hele tiden?

• Noen ble uvirksomme under selve øvelsen

• Plan for rullering og oversikt over stedfortredere ved langvarig hendelse

• Strategisk beredskapsledelse erfarte at ansvaret og oppgaver må fordeles internt i ledelsen



• Kommunikasjon og varslingskanaler avklares på forhånd
• Et cyberangrep vil føre til stort behov for å koordinere kommunikasjon

• Varsling vil gjøres til flere instanser og involvere mange aktører (Politi, Forsvaret, 
departement, driftsleverandør, regionalt helseforetak, øvrige helseforetak, media, pasienter 
og pårørende)

• Initiell fase ved cyberangrep preges av mye usikkerhet
• Usikkerhet hvor lenge situasjonen varer (1 dag eller flere uker?)

• Det er viktig å ha en plan for kortvarig hendelse og en for langvarig hendelse – en mindre 
gruppe av strategisk beredskapsledelse fikk i oppdrag å vurdere konsekvenser og tiltak 
dersom hendelsen  trakk ut i tid

• Driftsleverandøren kartlegger omfanget



• Cyberangrep påvirker fysisk drift av sykehuset
• Det må etableres planer for bortfall av kritisk infrastruktur ved et sykehus

• Det må etableres manuelle prosedyrer

• Det må etableres planer for å erstatte automatiserte løsninger (avfall, tøy, varelogistikk 
(AGV), rørpost, etc) – krever mye ekstra personell

• Plan for alternativ lokasjon – f.eks evakuering 



• Øvelsen bidro til økt bevisstgjøring av ledere

• Øvelsen førte til viktige diskusjoner og refleksjon blant lederne

• Lederne følger opp og gjør forbedringer av eksisterende planverk når 
øvelsen avsluttes





Norwegian Cyber Range

Inge Øystein Moen
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https://www.ntnu.no/ncr

https://www.ntnu.no/ncr


Our partners:Our research groups:



Spørsmål fra den digitale salen
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Ta gjerne kontakt om du har innspill til Normens 
veiledningsmateriell!
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sikkerhetsnormen@ehelse.no

 Hva trenger du?

 Hva mangler?

 Hva kan oppdatert veiledningsmateriell bidra med?



Hvordan holde deg oppdatert på alt som skjer?!?

Normen.no



Bli med på våre andre arrangementer!

29. mars
Webinar om trussel- og risikovurderingene fra EOS-tjenestene: Hva betyr 
de for helsesektoren? - samtale med HelseCert

18. april Samling for sikkerhetsledere i helse- og omsorgssektoren

20. april VENTELISTE: Samling for personvernombud i helse- og omsorgssektoren

26. april
Webinar: Forsknings- og kvalitetsprosjekter – Normens nye hjelpemiddel 
til prosjektlederen

3. mai Webinar: Introduksjon til klinisk informatikk v/ Petter Hurlen

10. mai Webinar: HelseID v/Norsk Helsenett

31. mai
Webinar: Sikkerhet i velferdsteknologi: Er kommunene klare? Hva sier 
forskningen?

14. juni Digitalt kurs: Intro til Normen

15. Juni
Digitalt kurs: Normens krav til personvern og informasjonssikkerhet i 
forskningsprosjekter

21. juni
Digitalt kurs: Normens krav ved bruk av teknologi i helse- og 
omsorgssektoren

Følg med på normen.no, sosiale medier og Normens nyhetsbrev!
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