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FORSLAG TIL VEDTAK  

I samsvar med vedtak i sak 08421 i styret i Helse Vest RHF, gir styret i Helse Stavanger sin tilslutning 
til følgende: 
  

1. Regional handlingsplan for informasjonssikkerhet i Helse Vest.  

2. Helse Vest IKT har ansvar og styringsmyndighet for infrastruktur innenfor IKT i Helse Vest, med 
unntak for IKT for medisinsk utstyr (MU) og teknisk utstyr (TU) driftet av foretakene. Helse Vest 
IKT skal ha en systematisk oppfølging av risiko- og sårbarhet for IKT-infrastrukturen.  

3. Helse Vest IKT definerer retningslinjer for IKT-sikkerhet for medisinsk utstyr (MU), og teknisk 
utstyr (TU). Helseforetakene følger opp at disse retningslinjene blir fulgt.  

4. Helse Vest RHF og helseforetakene har ansvar og styringsmyndigheit for system og 
applikasjoner, medisinsk utstyr (MU), og teknisk utstyr (TU), og skal ha en systematisk oppfølging 
av risiko- og sårbarheter knytt til system, applikasjoner, medisinsk utstyr (MU), og teknisk utstyr 
(TU).  

5. Gjennomføring av nødvendige tiltak for å sørge for samsvar med vedtatt styringsstruktur, jfr. 
punktene over, skal bli tatt inn i den Regionale handlingsplanen for informasjonssikkerhet 
 i Helse Vest.  
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Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger  
Slik administrerende direktør vurderer det, inneholder den regionale handlingsplanen for 
informasjonssikkerhet gode tiltak for forbedring innen informasjonssikkerhet. Gjennomføring 
av tiltakene vil styrke området både i Helse Vest RHF regionen og i Helse Stavanger HF. 
Realisering av dette vil være avhengig av etablering og gjennomføring av det regionale 
prosjektet for informasjonssikkerhet i Helse Vest RHF.  
Deler av planen kan føre til nye tjenester, eller endringer i tjenester, fra Helse Vest IKT AS, 
som vil bli del av framtidig tjenesteavtale (SLA) mellom Helse Vest IKT og Helse Stavanger HF. 
Målet er å unngå etablering av doble funksjoner. Særlig gjelder dette områder der Helse 
Stavanger HF i dag kjøper eller har egne IKT-systemer, utstyr og tjenester, i hovedsak knyttet 
til forskning, kvalitetsregister medisinsk utstyr og teknisk utstyr. Helse Stavanger HF har 
ønsket å få tydeligere driftsmodeller/leveransemodeller for samhandling mellom 
helseforetakene og Helse Vest IKT, og ser fram til tydelige og realiserbare gevinster når disse 
utarbeides. 
Vedtakene fra styret i Helse Vest gir god styringsstruktur innenfor informasjonssikkerhet i 
Helse Vest, og er sammen med  regional handlingsplan en sak som Helse Stavanger HF kan 
støtte. 

Fakta  
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helse Vest RHF i oppdrag å etablere regional 
handlingsplan for informasjonssikkerhet i Helse Vest. Bakgrunnen er Riksrevisjonen sin 
undersøkelse om helseforetakenes evne til å forebygge dataangrep. (se vedlegg 5).  
 
Handlingsplanen er utarbeidet i regional arbeidsgruppe for “topp 5 risikostyring innen IKT og 
informasjonssikkerhet i Helse Vest. Arbeidsgruppen er ledet av Helse Vest RHF, og IKT -sjef i 
Helse Stavanger HF har deltatt i arbeidet. Planen ble behandlet i Helse Vest RHF styremøte 
den 30.09.2021 (Se vedlegg 1 og 2). Gjennomføring av handlingsplanen er foreslått organisert 
som et regionalt prosjekt for informasjonssikkerhet i Helse Vest. 
 
I tillegg til regionalt arbeid på området, har Helse Stavanger HF ved IKT sikkerhetsleder 
startet arbeid med innføring av Nasjonale sikkerhetsmyndigheters (NSM) grunnprinsipper, og 
igangsatt målingen av sikkerhetskulturen sammen med de andre HF i regionen. Resultatet av 
dette vil gi god innsikt og styring inn mot det regionale og lokale arbeidet.  
Ledelsens gjennomgang 2021 innen informasjonssikkerhet er gjennomført, og 
implementering av tiltak er startet. HelseCert har gjennomført sine inntrengningstester nå i 
høst. Rapporten fra denne blir gjennomgått sammen med Helse Vest IKT for å identifisere og 
lukke avvikene. 
 
Riksrevisjonen har pekt på behov for konkretisering av styringsstrukturen for 
informasjonssikkerhet i Helse Vest. Denne styringsstrukturen ble behandlet i Helse Vest RHF 
styresak 027/18. Saken er oppdatert og er behandlet på nytt i Helse Vest RHF styremøte den 
30.09.2021 (Se vedlegg 3).  
 
Saken har nå eksplisitte vedtak på styringsstrukturen, avklaringer rundt ansvar og oppgaver 
knyttet til medisinsk utstyr og teknisk utstyr samt vedtak om oppfølging som del av regional 
handlingsplan for informasjonssikkerhet i Helse Vest RHF. Saken har også vært behandlet i 
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regional arbeidsgruppe for “Topp 5 risiko for IKT og informasjonssikkerhet” ledet av Helse 
Vest RHF der IKT-sjef i Helse Stavanger HF har deltatt.  
 
Helse Vest RHF har bedt om at styrene i hvert av helseforetakene i Helse Vest RHF gjør vedtak 
om å gi tilslutning til regional handlingsplan og styringsstruktur for informasjonssikkerhet i 
Helse Vest RHF. 
 

Konklusjon  
Helse Stavanger HF gir sin tilslutning til regional handlingsplan for informasjonssikkerhet og 
regional styringsstruktur for informasjonssikkerhet i Helse Vest RHF.  
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1. Helse Vest RHF styresak 08421 Regional handlingsplan Informasjonssikkerhet i Helse Vest  

2. Helse Vest RHF styresak 08421 Vedl. 1 – Regional handlingsplan for Informasjonssikkerhet i Helse Vest  

3. Helse Vest RHF Sak 08521, Styringsstruktur Informasjonssikkerhet Helse Vest  

4. Riksrevisjonen, Undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer  
5. Helse Stavanger HF Ledelsens sin gjennomgang av informasjonssikkerhet  

 
Sak 08421 Regional handlingsplan Informasjonssikkerheit i Helse Vest.pdf (helse-vest.no) 
Sak 08421 Vedl. 1 - Regional handlingsplan for Informasjonssikkerhet i Helse Vest.pdf (helse-vest.no) 
Sak 08521 Styringsstruktur Informasjonssikkerheit Helse Vest.pdf (helse-vest.no) 
Undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer (riksrevisjonen.no) 

https://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2021/30.09.2021/Sak%2008421%20Regional%20handlingsplan%20Informasjonssikkerheit%20i%20Helse%20Vest.pdf
https://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2021/30.09.2021/Sak%2008421%20Vedl.%201%20-%20Regional%20handlingsplan%20for%20Informasjonssikkerhet%20i%20Helse%20Vest.pdf
https://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2021/30.09.2021/Sak%2008521%20Styringsstruktur%20Informasjonssikkerheit%20Helse%20Vest.pdf
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2020-2021/undersokelse-av-helseforetakenes-forebygging-av-angrep-mot-sine-ikt-systemer/

