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FORSLAG TIL VEDTAK  

 
1. 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.  

 

2. Helse Vest IKT definerer retningslinjer for IKT-sikkerhet for medisinsk utstyr (MU), og 

teknisk utstyr (TU). Helseforetakene følger opp at disse retningslinjene følges.  

 

3. Helse Vest RHF og helseforetakene har ansvar og styringsmyndighet for systemer og 

applikasjoner, medisinsk utstyr (MU), og teknisk utstyr (TU), og skal ha ei systematisk 

oppfølging av risiko- og sårbarheter knyttet til systemer, applikasjoner, medisinsk 

utstyr (MU), og teknisk utstyr (TU).  

 

4. Gjennomføring av nødvendige tiltak for å sørge for samsvar med vedtatt 

styringsstruktur, jfr. punktene over, tas inn i den Regionale handlingsplanen for 

informasjonssikkerhet i Helse Vest.  
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Oppsummering  
Informasjonssikkerhet i Helse Vest ble behandlet i styresak 027/18 i styremøtet 7. mars 2018.  
Styresak 027/18 var utformet på bokmål, det er årsaken til at også denne styresaken er på 
bokmål. 
 
Riksrevisjonen gjennomførte i 2019/2020 en forvaltningsrevisjon i alle de 4 regionale 
helseforetakene for å kartlegge forebygging mot angrep mot sine IKT-system. Riksrevisjonen 
påpekte behov for konkretisering av hvordan styringsstrukturen innenfor 
informasjonssikkerhet er håndtert.  
 
Denne saken inneholder en konkretisering og tydeliggjøring av oppgave- og ansvarsfordeling 
innenfor informasjonssikkerhet, med utgangspunkt i styresak 027/18.  
 
 
Fakta  
Kort om informasjonssikkerhet, IKT-sikkerhet, roller og ansvar 
Informasjonssikkerhet handler om å sikre at informasjon i alle former; (1) ikke blir kjent for 
uvedkommende (konfidensialitet), (2) ikke blir endret utilsiktet eller av uvedkommende 
(integritet), (3) er tilgjengelig ved behov (tilgjengelighet). IKT-sikkerhet er en delmengde av 
informasjonssikkerhet og fokuserer på teknisk sikring av IKT-infrastruktur og IKT-
applikasjoner.   
 
Ansvar for informasjonssikkerhet knyttet til behandling av personopplysninger tilligger den 
dataansvarlige virksomhet. De dataansvarlige er foretakene i foretaksgruppen Helse Vest 
RHF, samt de private, ideelle foretakene som inngår samarbeidet om Felles EPJ i Helse Vest. 
Det er den dataansvarlige virksomhet som har det overordnet ansvaret for å overholde 
grunnleggende personvernprinsippene og at regelverket blir fulgt, jf. personvernforordningen 
art 5 nr. 2. 
 
Databehandler behandler personopplysninger på vegne av andre. Helse Vest IKT er 
databehandler for de dataansvarlige i Helse Vest RHF. Ansvaret for IKT-sikkerhet følger av det 
ansvaret som databehandler (Helse Vest IKT) har for den felles regionale IKT-infrastrukturen. 
Databehandleren behandler alltid personopplysningene etter instruks fra en annen 
virksomhet og kan derfor ikke bestemme formål og andre avgjørende elementer ved 
behandlingen.  
 
Bakgrunn 
Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-
systemer ble offentliggjort 15. desember 2020. I foretaksmøtet 14. januar 2021 ble alle de 
regionale helseforetakene bedt om å følge opp Riksrevisjonens hovedfunn, merknader og 
anbefalinger fra undersøkelsen.  
 
En av anbefalingene fra Riksrevisjonen er at de regionale helseforetakene og helseforetakene 
må iverksette tiltak som sikrer at ansvars- og oppgavefordeling relatert til 
informasjonssikkerhet er avklart.  
 
Styret i Helse Vest RHF behandlet i styremøte 7. mars 2018 sak om informasjonssikkerhet i 
Helse Vest (styresak 027/18). Saken var utarbeidet med utgangspunkt i Helse Vest IKTs 
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tilnærming til arbeidet med IKT-sikkerhet, men saken ga også innspill til videre arbeid i 
foretaksgruppen Helse Vest knyttet til tema informasjonssikkerhet. Styret gjorde i saken 
følgende vedtak: 
 

1. «Styret tar saken til etterretning.» 
 
Foretaksgruppen Helse Vest består av flere selvstendige juridiske enheter – et regionalt 
helseforetak, fem helseforetak og et aksjeselskap med ansvar innenfor IKT-området. I tillegg 
er det på IKT-området etablert et tett samarbeid med en rekke private ideelle aktører. Dette 
fordrer en særskilt oppmerksomhet på informasjonssikkerhetsområdet, og hvor tydelighet og 
bevissthet knyttet til ansvar- og oppgavefordeling er svært viktig. 
 
 
Riksrevisjonen omtaler disse forhold i avsnitt 8.3.3 om «Uklare ansvarsforhold og 
oppgavefordeling i helseregionene vanskeliggjør forbedringsarbeid», jf. følgende;  
 

«I Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst mener de regionale IKT-leverandørene 
at manglende avklaring av ansvar og oppgaver mellom helseforetakene og dem er en av 
hovedutfordringene i arbeidet med å forebygge og avdekke dataangrep. De er gitt et 
ansvar for sikkerheten i den regionale IKT-infrastrukturen, men har ikke kontroll med alt 
helseforetakene kobler til denne. Lokale sikkerhetsbrudd kan utgjøre en risiko for 
regionen som helhet, og de regionale IKT leverandørene mener manglende avklaringer 
gjør det tidkrevende å rydde opp i kjente svakheter. Blant annet oppleves dette som en 
utfordring der det må ryddes i det helseforetakene drifter selv, og der det er vanskelig å 
gjennomføre oppdatering av programvare for eldre utstyr og systemer ute i 
helseforetakene. I Helse Vest framstår ansvaret for oppgavene som klarere.»  

 
Riksrevisjonen avslutter avsnittet over med at «I Helse Vest fremstår ansvaret for oppgavene 
som klarere». I dialogen med Riksrevisjonen har en av tilbakemeldingene vært at vedtaket i 
sak 027/18 burde vært mer konkretisert og tydeliggjort.  
 
Denne saken inneholder derfor en konkretisering og tydeliggjøring av den oppgave- og 
ansvarsfordeling innenfor informasjonssikkerhet som ble presentert i styresak 027/18.  
 
 
Kommentarer  
Overordnet om ansvaret for IKT-sikkerhet i Helse Vest  
Lovgivningen stiller krav til informasjonssikkerhet, personvern og behandling av helse- og 
personopplysninger. Disse kravene retter seg mot enhver juridisk enhet som behandler slike 
opplysninger.  
 
Det er virksomheten som har ansvaret for å sørge for å følge gjeldende krav til 
informasjonssikkerhet og personvern. Dette ansvaret bør ivaretas som en del av arbeidet med 
virksomhetsstyring og kvalitetsforbedring. Ansvaret inkluderer å bestemme et nivå for 
akseptabel risiko, håndtering av risiko samt å sørge for velfungerende styring og kontroll. 
Virksomheten skal dokumentere alle tiltak.  
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Det er et grunnleggende krav at helse- og personopplysninger skal beskyttes tilfredsstillende 
mot uberettiget innsyn og endringer. Videre skal helse- og personopplysninger behandles i 
samsvar med de grunnleggende personvernprinsippene. Samtidig skal opplysningene være 
tilgjengelige til rett tid for de som trenger personopplysningene i sitt arbeid.  
 
I foretaksgruppen Helse Vest er oppgavene knyttet til IKT-sikkerhet delt mellom aktørene. 
Helse Vest IKT er gitt ansvar for IKT-infrastruktur, mens helseforetakene har ansvar for 
systemer/applikasjoner og at systemer og utstyr brukes på en sikker måte.  
 
IKT-infrastruktur og løsninger/system/applikasjoner 
Svært forenklet kan den totale IKT strukturen i Helse Vest deles i to; IKT-infrastruktur og 
samlingen av systemer/applikasjoner med tilhørende integrasjoner som benyttes av brukerne.  
 
Med IKT-infrastruktur menes all 
maskinvare (nettverks-elektronikk, 
servere, lagringssystemer, PCer, 
nettbrett, mobiltelefoner) og basis 
programvare 
(nettverksoperativsystem, 
operativsystemer for servere, 
operativsystem for PCer, nettbrett, 
mobiltelefoner, epostsystem, 
brukerkatalog (AD), antivirusløsning, etc.) som benyttes for å operere maskinvare.   
 
Omfanget av infrastrukturen for IKT kan illustreres med følgende tall; 200 eksterne 
nettverkssamband, 1.600 nettverkskomponenter, 106.000 aktive nettverksporter, 11.000 
aksesspunkt for trådløst nett, 24.000 PCer, 3.500 servere (av disse er 3.200 «virtualiserte», 
dvs. mange server kjører sammen på en fysisk server), 15 PetaByte (PB) med 
lagringskapasitet.  
 
Med system/applikasjon og tilhørende integrasjoner menes her Elektronisk pasientjournal 
(DIPS), Kurve og legemiddelløsning (Meona), Digitalt media arkiv (Sectra), HR-system 
(Agresso), Økonomi og logistikksystem (SAP), etc.  
 
Omfanget av system/applikasjoner i Helse Vest er per juni 2021 1.047 ulike 
systemer/applikasjoner. Disse fordeler seg på 242 store systemer, 146 mellomstore systemer 
og 662 små systemer.  
 
Medisinsk og teknisk utstyr 
Med medisinsk utstyr (MU) menes ethvert instrument, apparat, utstyr, programvare, materiale 
eller annen gjenstand som brukes alene eller i kombinasjon, herunder programvare som av 
produsenten er tiltenkt å brukes spesielt til diagnostiske og/eller terapeutiske formål og som 
kreves for riktig bruk, og som er ment å skulle brukes på mennesker med sikte på: 

1. diagnostisering, forebygging, overvåkning, behandling eller lindring av sykdom, 
2. diagnostisering, kontroll, behandling, lindring eller kompensasjon for skade eller 

handikap, 
3. undersøkelse, utskifting eller endring av anatomien eller av en fysiologisk prosess, eller 
4. svangerskapsforebyggelse, 
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og der den ønskede hovedvirkning i eller på menneskekroppen ikke framkalles ved 
farmakologisk eller immunologisk virkning eller ved å påvirke stoffskiftet, men der slike effekter 
kan bidra til dets funksjon. 
 
Med teknisk utstyr (TU) menes her IKT som er knyttet til eller integrert i ulike byggetekniske 
løsninger som er koblet til IKT-infrastrukturen i helseforetakene. Eksempler på teknisk utstyr 
er SD-anlegg for automatisert drift av byggetekniske anlegg, alarmsystemer, system for 
adgangskontroll, mm.  
 
Med lokal IKT menes her IKT som er i dag er plassert hos og/eller driftes av det enkelte 
helseforetak.  
 
Omfanget av MU, TU, samt lokal IKT for andre formål, kan illustreres med følgende 
oppsummeringer fra et stort og et middels stort helseforetak, henholdsvis Helse Bergen HF og 
Helse Fonna HF;  
 
Helse Bergen HF:  

«Forvalter selv IKT-infrastruktur, systemer og tjenester. Dette kommer i tillegg til 
systemer levert av Helse Vest IKT AS og er særlig knyttet til medisinsk utstyr og teknisk 
utstyr på enheter som Medisinteknisk avdeling, Laboratorieklinikken, Teknisk avdeling, 
Kreftavdelingen og forskningsprosjekter.   
 
Medisinteknisk avdeling har oversikt over rundt 44.000 enheter for medisinske utstyr og 
relaterte IKT-systemer. For å understøtte digitaliseringen av medisinsk utstyr forvalter 
Medisinteknisk avdeling en IKT-infrastruktur med ca. 60 servere, rundt 200 PC-er og ca. 
110 brukere.  
 
Laboratorieklinikken har lokal IKT som benyttes av laboratoriene, og tjenester som 
understøtter utviklingsarbeidet. 
 
Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk utvikler og forvalter egne IKT-systemer 
særlig knyttet til stråleterapi. Kreftavdelingens systemer er i hovedsak forvaltet i 
samarbeid mellom Helse Vest IKT AS og Kreftavdelingen. 
 
I tillegg til de PC-er som Helse Vest IKT AS leverer og forvalter for Helse Bergen HF 
tilknyttet felles IKT-infrastruktur, benytter ulike enheter andre PC-er for ulike formål. 
Dette er delvis et resultat av at enhetene har spesialiserte behov som ikke støttes av den 
PC-tjenesten som Helse Vest IKT AS leverer.» 

 
Helse Fonna HF;  

«MU: Ca. 7.500 utstyrsenheter på sykehuset og 10.500 utstyrsenheter for 
behandlingshjelpemidler. Ikke alt utstyr er koblet i nettverk. Det er registrert ca. 350 
enheter i utstyrsportalen.  
 
TU; Ca. 400 enheter registrert i utstyrsportalen som videokamera, diverse tekniske anlegg 
(for eksempel SD-anlegg), adgangskontroll, bygningsautomatisering, 
betalingsterminaler, div. alarm, m.m.» 
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Ansvar og styringsmyndighet for IKT-infrastruktur og for systemer/løsninger/applikasjoner 
Det er av avgjørende betydning at det må være en avklart fordeling av ansvar for IKT-
infrastruktur og for systemer/applikasjoner. Dette er en forutsetning for å kunne følge opp 
arbeidet med informasjonssikkerhet på en tilfredsstillende måte.  
 
Ved tidligere revisjoner av «Forretningsplanen for Helse Vest IKT» (nå omgjort til 
Utviklingsplan) er det lagt stor vekt på klargjøring av ansvar og styringsmyndighet innenfor 
IKT-området i Helse Vest. Basert på dette har Helse Vest IKT en to-delt funksjon;  
 
1) «Helse Vest IKT har ansvar og styringsmyndighet innenfor operative IKT-tjenester (omfatter 

IKT-infrastruktur).  
2) Helse Vest IKT gir bidrag til endring og forenkling hos helseforetakene gjennom strategiske 

og taktiske IKT-tjenester (omfatter systemer/løsninger/applikasjoner). Dette gjelder 
deltagelse i og leveranser til program/prosjekt, samt forvaltning av regionale prosesser, 
systemer og arkitektur.  

 
Ansvar og styringsmyndighet for infrastruktur innenfor IKT er i Helse Vest er lagt til Helse Vest 
IKT. Helse Vest IKT skal ha en systematisk oppfølging av risiko- og sårbarhet for IKT-
infrastrukturen. 
 
Etablert regional styringsstrukturer for å håndtere ansvar og styringsmyndighet for 
systemer/løsninger/applikasjoner  
 

• Styringsstruktur for forvaltning av regionale system/applikasjoner.  
Omfatter regionale føringer for bruk og videreutvikling av felles IKT-løsninger som er 
tatt i bruk i Helse Vest. Med løsninger menes arbeidsprosesser og prosedyrer for bruk 
av løsningen, oppsett av programvare (konfigurasjon), relevante integrasjoner, etc. 
Forvaltningen av de regionale løsningene er organisert med styringsstrukturer 
innenfor noen hovedområder. Styringsstrukturen styres av et Partnermøtet (adm. dir. 
for hver databehandlingsansvarlig (helseforetakene og de private, ideelle), arbeidet 
ledes av et strategisk styringsorgan og følges opp av et operativt styringsorgan. 
Partnermøtet er en virtuell struktur som er etablert for å legge til rette for en formell 
behandling av de beslutninger de samarbeidende partene skal treffe i egenskap av å 
være dataansvarlig.   
 

• Porteføljestyring, her inkludert styring av program og prosjekt.  
Porteføljen omfatter de prosjektene og/eller programmene som er nødvendige for å 
oppnå de strategisk målene for Helse Vest. Porteføljestyring fokuserer på å gjøre de 
rette tingene, prosjekter fokuserer på å gjøre tingene rett og program er begge deler. 
Porteføljestyringen i Helse Vest styres av Porteføljestyret ledet av adm. dir. i Helse Vest 
RHF og sammensatt av adm. dir. i foretakene og Helse Vest IKT, og ledergruppen i 
Helse Vest RHF. Porteføljestyringen understøttes av Felles arkitektur og 
porteføljekontor (FAPK).  
 

• Regional styringsstruktur for virksomhetsarkitektur 
Virksomhetsarkitektur er en strukturert beskrivelse av virksomhetens organisering, 
styring, tjenester, arbeidsprosesser, informasjonsgrunnlag, IKT-systemer og teknologi. 
Arkitekturstyringen i Helse Vest styres ved at Direktørmøtet er «arkitektureier», mens 
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Teknologirådet (ledet av eierdirektør i Helse Vest RHF og sammensatt av nivå 1 og 2 
ledere fra Helse Vest RHF, helseforetakene og Helse Vest IKT) er Arkitekturstyre. 
Arkitekturstyret understøttes av et virtuelt Regionalt arkitekturkontor (RAK).  

 
Om ansvars- og oppgavefordeling for IKT-sikkerhet knyttet til MU og TU.  
Direktørmøtet i Helse Vest har etablert en arbeidsgruppe som skal gjennomgå dagens 
ansvars- og oppgavefordeling knyttet til IKT-sikkerhet for medisinsk utstyr (MU). 
Arbeidsgruppen skal vurdere behovet for endringer og klargjøringer av oppgave- og 
ansvarsforholdene, i den hensikt å sørge for tilfredsstillende IKT-sikkerhet for MU. 
Resultatene av dette arbeidet vil kunne gi grunnlag for tilsvarende vurderinger rundt 
løsninger for Teknisk utstyr (TU).  
 
For å utøve ansvar og styringsmyndighet må Helse Vest IKT utarbeid retningslinjer for IKT-
sikkerhet. For medisinsk utstyr (MU) og teknisk utstyr (TU) vil disse bare gjelde for utstyr som 
er koblet i Helse Vest IKT sitt nettverk. Retningslinjene vil primært handle om versjoner og 
sikkerhetsoppdateringer for basisprogramvaren. Dersom det, av ulike årsaker, er umulig å 
tilfredsstille retningslinjene, vil tiltak være å skjerme løsningen i nettverket. I tillegg vil 
retningslinjene innehold krav til autentisering og autorisering, særlig for brukere med 
utvidede rettigheter.  
 
Dette betyr i sum at Helse Vest IKT sin rolle er å sørge for at medisinsk utstyr (MU) og teknisk 
utstyr (TU) kan være knyttet til nettverket, og at utstyret ikke representere en uakseptabel 
risiko for de andre systemene/applikasjonene som eksisterer i samme nettverk.  
 
Overordnede prinsipper for ansvars- og oppgavefordeling er inkludert i denne saken. Disse vil 
bli videre detaljert når arbeidsgruppen legger frem sine forslag. 
 
Om ansvar i tilknytning til bruk av de ulike informasjonssystemene 
Storparten av «IKT-løsningen» benyttes relatert til pasientbehandling og dermed til 
behandling av personopplysninger. Uavhengig av oppgavefordeling mellom de ulike 
virksomhetene knyttet til drift og forvaltning av IKT-tjenestene, vil helseforetakene i 
tilknytning til bruk av de ulike informasjonssystemene ha det overordnede ansvaret for 
informasjonssikkerhet knyttet til behandling av personopplysninger.  
 
Regionalt «Styringssystemet for informasjonssikkerhet» 
Samhandling i og mellom virksomhetene i foretaksgruppen er ofte en forutsetning for å kunne 
gi pasientene forsvarlig helsehjelp. Slik samhandling forutsetter blant annet at 
virksomhetenes informasjonssikkerhetsarbeid og hensyn til personvern er samordnet. I Helse 
Vest er det derfor i fellesskap utarbeidet et styringssystem for informasjonssikkerhet- og 
personvern som skal gjelde for helseforetaksgruppen og private som inngår i samarbeidet.   
 
Styringssystemet er en dokumentasjon på og en oversikt over konkrete og praktiske 
aktiviteter som databehandlingsansvarlige skal gjennomføre for å styre virksomheten når det 
gjelder informasjonssikkerhet ved behandling av helse- og personopplysninger. 
  
Det danner grunnlag for etablering av nødvendige sikkerhetstiltak i den enkelte virksomhet 
ift relevant risiko og trusler som kan påvirke behandling av helse- og personopplysninger, slik 
at bruk og behandling av helse- og personopplysninger skjer iht krav i gjeldende lovgivning. 
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Styringssystemet er utarbeidet som grunnlag for lovlig, forsvarlig og nødvendig samhandling 
mellom virksomhetene. Systemet skal styre virksomhetenes sikkerhetsarbeid, og sikre at 
helse- og personopplysninger behandles i samsvar med lovpålagte krav. Styringssystemet er 
basert på Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten og revideres i tråd 
med denne. 
 
Styringssystemet er et regionalt malverk som skal brukes, tilpasses og forankres i de enkelte 
virksomhetene. 
  
Risikostyring 
Risikostyring er et sentralt virkemiddel for å unngå uønskede hendelser relatert til 
informasjonssikkerhet. Det gjelder for å unngå tap av tilgjengelighet til relevant informasjon, 
konsekvenser for integriteten for informasjonen eller trusler knyttet til konfidensialitet.  
 
Risikostyringen må baseres på systematiske vurderinger av risiko- og sårbarhet. Funn må 
følges opp av tiltak. Akseptabelt risikonivå må følges, samtidig som det er svært viktig å 
akseptere endringer som i sum fører til at situasjonen blir bedre enn før, selv om den ikke blir 
«perfekt».  
 
Risiko og sårbarhet knyttet til «IKT-infrastruktur» 
Helse Vest IKT driver kontinuerlig arbeid med risiko- og sårbarhetsvurderinger av IKT- 
infrastrukturen innenfor selskapet ansvarsområde. Første sak om dette tema var risiko- og 
sårbarhetsvurderingen som ble presentert for styret i Helse Vest IKT i 2007. 
Administrasjonen i Helse Vest IKT har deretter rapportert til styret endringer i risiko- og 
sårbarhet, i perioder i hvert styremøte og minst ved en årlig gjennomgang. Sist gjennomgang 
var i desember 2020. De årlige ROS-vurderingene er oversendt i brevs form (u. off) til 
helseforetakene og de private, ideelle foretakene. Helse Vest IKT vil fremover rapportere 
kvartalsvis når det gjelder risiko og sårbarhet knyttet til IKT-infrastruktur.  
 
I tillegg gjennomfører HelseCERT hos Norsk Helsenett SF årlige inntrengningstester i Helse 
Vest IKT sin infrastruktur. Resultatene deles med helseforetakene, med unntak for tekniske 
detaljer som kan redusere sikkerheten dersom informasjonen kommer på avveie. 
 
Risiko og sårbarhet knyttet til løsninger/systemer/applikasjoner 
Det gjennomføres egne vurderinger av risiko og sårbarhet for system/applikasjoner. Dette 
gjennomføres primært ved endringer av systemene, dvs. ved første gangs innføring eller ved 
større oppgraderinger av systemer som allerede er i produksjon. ROS-vurderinger av 
løsninger som settes i produksjon sendes til programstyrer/styringsgrupper, endringer i 
løsninger som er i produksjon sendes til systemeier/systemeiergrupper. Risikovurderinger av 
løsninger som brukes av 2 eller flere foretak behandles alltid som «regionale» i Helse Vest, det 
vil si at regionalt sikkerhetsutvalg innkalles til arbeidsmøtene og foretar en gjennomgang og 
tilbakemelding på den endelige rapporten når den foreligger.  
 
Ansvar for oppfølging av tiltak som følge av risiko og sårbarheter i funksjonaliteten i 
løsninger/systemer/applikasjoner ligger hos de dataansvarlige, dvs. helseforetakene.  
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Endringsrisiko 
Innenfor IKT-området er det erfaringsmessig risiko knyttet til at det gjennomføres endringer i 
infrastrukturen (nye komponenter eller endringer av oppsett), oppgraderinger av 
programvare eller endringer i oppsett for løsninger/systemer. Helse Vest IKT har 
implementert en «Endringsprosess» basert på det internasjonale rammeverket ITIL. ITIL er en 
samling av «best practise» prosesser for IKT driftsorganisasjoner.  
 
En endring plasseres i en av følgende endringskategorier; Lavrisiko, Ordinær, Omfattende, 
Forhåndsgodkjent, og Nødendring. Det er gjøres risiko- og sårbarhetsvurderinger av endringer 
i kategoriene Ordinær og Omfattende. Ved særlig krevende omfattende endringer (f. eks. 
oppgraderinger av DIPS) setter Helse Vest IKT Grønn beredskap for å sikre tilgang til 
kompetanse og kapasitet for å følge opp uforutsette konsekvenser. Ved slike endringer skal 
representanter for helseforetakene godkjenne kritiske steg i gjennomføring av endringen i 
egne «go/no-go»-møter. 
 
Tjenesteavtalen (SLA) og databehandleravtaler 
Det inngår en egen Databehandleravtale mellom hvert helseforetak og Helse Vest IKT i 
Tjenesteavtalen (SLA). Det er gitt tilslutning til at Helse Vest IKT kan inngå 
Databehandleravtaler på vegne av helseforetakene (og omtalt som 
underdatabehandleravtaler), jfr. egen sak i Direktørmøtet. Mal for slike avtaler, samt 
prosedyre for utfylling og godkjenning av avtalene er utarbeidet av regionalt sikkerhetsutvalg 
og inngår i regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet.  
 
Rapportering til styrene 
Styrene i Helse Vest bør i første kvartal hvert år orienteres om hovedtrekkene i ledelsens 
årlige gjennomgang av informasjonssikkerhet, jfr. det regionale styringssystemet for 
informasjonssikkerhet.  
 
 
Konklusjon  
Samhandling i og mellom virksomheter en forutsetning for å kunne gi pasientene forsvarlig 
helsehjelp, og at slik samhandling forutsetter at virksomhetens informasjonssikkerhetsarbeid 
er samordnet. Det er derfor i foretaksgruppen Helse Vest i fellesskap utviklet et 
styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern som skal gjelde for hele 
foretaksgruppene. Et vesentlig element i dette styringssystemet er at ansvar, 
styringsmyndighet, retningslinjer og etterlevelse er avklart i foretaksgruppen.  
 
Helse Vest IKT skal ha ansvar og styringsmyndighet for IKT-infrastruktur i Helse Vest, med 
unntak for IKT for medisinsk utstyr (MU) og teknisk utstyr (TU). Helse Vest IKT skal ha en 
systematisk oppfølging av risiko- og sårbarhet for IKT-infrastrukturen.  
 
Helse Vest IKT definerer retningslinjer for IKT-sikkerhet for IKT knyttet til medisinsk utstyr 
(MU), og teknisk utstyr (MU) som er koblet til Helse Vest IKT sitt nettverk. Helseforetakene 
følger opp at disse retningslinjene følges.  
 
Helse Vest RHF og helseforetakene har ansvar og styringsmyndighet for systemer og 
applikasjoner, medisinsk utstyr (MU), og teknisk utstyr (TU), og ha en systematisk oppfølging 
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av risiko- og sårbarheter.  
 
Gjennomføring av nødvendige tiltak for å sørge for samsvar med vedtatt styringsstruktur tas 
inn i den Regionale handlingsplanen for informasjonssikkerhet i Helse Vest, jfr. egen styresak.  


