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1. Hva saken gjelder 
 
Saken er en oppfølgingssak, og har vært i FTL og styret ved flere anledninger tidligere. 
Omfanget og kompleksiteten har vært vanskelig å forutsi, og har gjennom perioden økt. 
Risikovurderinger på MTU-området (medisinsk teknisk utstyr) har vært prioritert.  Sopra 
Steria (konsulentselskap) har kommet godt i gang, og fortsetter sitt arbeid med kartlegging 
og protokoll. Større fokus fremover på etterlevelse og forvaltning, som samsvarer med krav 
og føringer fra offentlige myndigheter. God oversikt og kontroll med gjenstående avvik fra 
konsernrevisjonen. 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
General Data Protection Regulation (GDPR) ble innført sommer 2018, og har ført til 
endringer i Sunnaas sykehus HF knyttet til informasjonssikkerhet og personvern. Saken har 
vært til behandling i foretaksledelsen (FTL) og styret ved flere anledninger. Sist i desember 
2018, der implementering av GDPR-relaterte prosesser, rutiner og oppgaver var tema. 
Arbeidet hadde en frist til 01.05.2019, og var forankret i en implementeringsplan utarbeidet 
høst 2018. 
 
Planen har blitt revidert underveis i arbeidet, der oppgaver har blitt tatt bort og tilført etter 
behov. Status er således at nesten samtlige av oppgavene er påbegynt, og flere er avsluttet. 
Som nevnt tidligere er noen av oppgavene som skal utføres tidkrevende, og hvor 
kompleksiteten har vært uforutsigbar.  
 
Det ble tildelt ressurser tilsvarende 0,5 årsverk (innleid konsulent) som så langt har blitt 
benyttet i arbeid med implementering av oppgaver, spesielt knyttet til medisinsk teknisk 
utstyr (MTU) og risikovurderinger. I tillegg ble det bevilget ekstra midler for å engasjere 
konsulentselskapet Sopra Steria til å jobbe med GDPR-relatert oppgaver som i hovedsak 
innebærer arbeid med protokollen og artikkel 30 i forordningen. Forventninger til 
implementeringsplanen og forventet resultat avviker noe, da erfaringene viser at det 
generelt er mer tidkrevende og komplekse prosesser og oppgaver enn forutsatt.  
 
Når det gjelder arbeidet med MTU er status etter 4 måneder at det fortsatt gjenstår en del 
arbeid, spesielt på gjennomføring av risikoanalyser. Gjennom arbeidet har vi avdekket 
kompleksitet knyttet til organisering, anskaffelser og ansvar, noe som har medført en 
betydelig kartleggingsjobb på både prosess og utstyr. Når det gjelder etterlevelse av 
regelverk knyttet til MTU er det et stykke arbeid igjen, spesielt fordi dette er utstyr som ikke 
samsvarer med personvernregelverket eller norm for informasjonssikkerhet. Oppsummert 
konkluderes det med at dette området må styrkes, og at det gjenstår en del jobb før man er i 
mål. Konkrete tiltak for å få god styring og kontroll på dette området er under utvikling, og er 
en prosess som planlegges avklart etter sommeren 2019.  
 
Arbeidet som konsulentene fra Sopra Steria gjennomfører er også noe som strekker litt mer 
ut i tid enn planlagt. Her er det også avdekket områder med forhøyet risiko (behov for 
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endrede rutiner). Dette vil sannsynligvis kreve mer innsats, og noe man må planlegge for i 
det videre arbeidet med GDPR og personvern i Sunnaas sykehus HF. Arbeidet med 
konsulentene forventes å fortsette, der målet er at de har gjennomført arbeidet og avlagt 
rapport innen 1. juli 2019.  
 
Tross at foretaket ikke er i mål med alle oppgavene som skissert i implementeringsplanen er 
vi såpass godt i gang med arbeidet at dette trolig vil komme på plass i løpet av kort tid. 
Fremover blir fokuset på etterlevelse og forvaltning, heller enn implementering. Her ser vi at 
det er nødvendig å etablere en metodikk for å avdekke gap mellom gjeldende praksis og 
regelverket. Dette er også i tråd med risikobasert styring som er nødvendig for å ha 
tilstrekkelig kontroll med personvern og informasjonssikkerhet.  
 
Et annet prioritert område fremover er å se på overordnende prosesser og arbeid knyttet til 
personvern og informasjonssikkerhet. Dette krever at fagfeltet får mer tid og fokus knyttet til 
virksomhetsovergripende prosesser. Det har vært mye oppmerksomhet rundt nytt regelverk 
og informasjonssikkerhet i det siste, noe som viser seg gjennom rådgivende revisjon fra 
konsernrevisjonen høsten 2018, planlagt revisjon fra konsernrevisjonen høsten 2019, 
forvaltningskontroll fra Riksrevisjonen avlevert april 2019, og Datatilsynets uttalelser om 
tilsyn med fokus på personvernombud og organisering. På bakgrunn av dette avgis det 
nedenfor en status av konsernrevisjonenes rapport og revisjonsguide samt Riksrevisjonens 
forvaltningsrevisjon.  
 
Konsernrevisjonen sin endelige rapport oppsummerte status på arbeidet for Sunnaas 
sykehus HF, og kan ses nedenfor. Det som foretaket fikk minus på er oppgaver som vi bør ha 
på plass, innen neste revisjon (høst 2019). Nedenfor vil avvikene adresseres; 
 

1. Styringssystem for informasjonssikkerhet – Dette er nesten fullført (mangler enkelte 
dokumenter).  

2. Protokollen ferdigstilles innen sommer 2019, og er noe Sopra Steria jobber med. Det 
som i tillegg må styrkes er forvaltningen, slik at vi får på plass et regime i foretaket 
som sikrer god kontinuitet.  

3. Rutine for melding om brudd er på plass.  
4. Personvernombud rapporterer direkte til administrerende direktør. Dette er 

adressert i revidert funksjonsbeskrivelse for personvernombud og skal rapportere til 
administrerende direktør.  

5. Det er vedtatt av FTL at rollene personvernombud og informasjonssikkerhetsleder 
skal skilles, og prosess for å utlyse er i gang. Informasjonssikkerhetsleders 
organisatoriske plassering avviker fortsatt fra ledelsessystem, og er noe som vil 
trekkes inn i arbeidet med organisering av sikkerhetsarbeidet på Sunnaas – forventet 
avsluttet august 2019.  

6. Obligatorisk opplæring utover nyansattdag og e-læringskurs er under vurdering. Som 
et ledd i ytterligere bevisstgjøring av ansatte er det igangsatt aksjonsuker der 
informasjonssikkerhet og personvern er tema.  

 
Oppsummert ligger foretaket godt an med å få på plass det som ble påpekt av 
konsernrevisjonen.  
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Svar på Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon om helseforetakenes forebygging av angrep mot 
sine IKT-systemer ble oversendt april 2019. Her ble det etterspurt dokumentasjon som viser 
hvordan Sunnaas jobber strategisk med å følge opp at informasjonssikkerheten ivaretas. I 
dette ligger det krav om dokumentasjon som går på både systemnivå, ledelsesnivå og 
teknisk nivå. Dette viser også nødvendigheten av at virksomheten løfter dette opp, og er 
således helt i tråd med føringer og anbefalinger fra myndigheter (NSM (Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet), NOU (Norges offentlige utredninger) og PST (Politiets sikkerhetstjeneste)).   
 Videre prosess i GDPR-arbeidet innebærer overgang mot etterlevelse og forvaltning av nytt 
regelverk, og innebærer som nevnt ovenfor økt krav til dokumentasjon, kontroll og styring.  
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
1. Implementeringsarbeidet fortsetter, og det opprettholdes fokus på innføring av GDPR.  
 
2. Fortsette arbeidet mot etterlevelse av regelverk, og videre fokus på å lukke avvik i 
konsernrevisjonens rapport. 
 
3. MTU – området prioriteres for å komme på et tilstrekkelig sikkerhetsnivå  
 
4. Sikre en hensiktsmessig organisering av sikkerhet- og personvernarbeidet på Sunnaas 
sykehus HF, som innebærer en god metodikk for etterlevelse, dokumentasjon, kontroll og 
styring. 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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