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1. Hva saken gjelder 

 
1. Risikoområder og utfordringer 
2. Status på arbeidet med informasjonssikkerhet ved Sunnaas Sykehus HF  

 
Saken legges frem til orientering på bakgrunn av et ønske fra styret.  

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 
I OBD 2022 stilles krav om at endringer skal kunne møtes på en effektiv og trygg måte. Det skal 
arbeides systematisk med informasjonssikkerhet og Sunnaas skal ha kontroll med risiko. Sunnaas har 
i «Digitaliseringsplan 2021-2024» vedtatt følgende mål innen informasjonssikkerhet: «Alle ansatte 
demonstrerer tilstrekkelig kunnskap om personvern og informasjonssikkerhet, og har tilstrekkelig 
opplæring og sikkerhetsbevissthet for å kunne ivareta sine oppgaver og ansvar i en teknologimoden 
virksomhet. Det er en lav terskel for å melde avvik. Det er tydelig for alle ansatte hva som skal 
meldes, og hvordan håndtering av avvik gjøres». Digital kompetanse rommer både evnen til å ta i 
bruk digitale teknologier og forståelse av personvern og informasjonssikkerhet.  
 

1. Risikoområder og utfordringer 
Det foreligger ingen indikasjon på at personvern og informasjonssikkerhet har ikke-kjente risikoer 
som kan lede til uforsvarlig helsehjelp. Likevel er det slik at cybertrusselen er økende, og det antas at 
dersom et kryptovirus blir brukt, vil det kunne påvirke Sunnaas sykehus i vesentlig grad.  
 
Sykehuspartner utførte i 2021 en undersøkelse av sikkerhetskulturen i Helse Sør-Øst. Undersøkelsen 
indikerer at Sunnaas har en god sikkerhetskultur, og med blant annet følgende forbedringsområder: 

- ledelsesfokus på informasjonssikkerhet 
- god kultur for melding av avvik  

 
I tillegg til dette har Sunnaas sårbar kompetanse på området informasjonssikkerhet pga 
rekrutteringsutfordringer. Tiltak er iverksatt for å redusere sårbarheten. 
 
Det foreligger noe etterslep på lokale ROS-vurderinger på medisinsk teknisk utstyr, men ingen av 
disse er vurdert til å være kritiske. Det er fortsatt lang ventetid på nye vurderinger fra 
Sykehuspartner, og et stadig økende behov. 
 

For å nå mål og krav og å være forberedt på å håndtere hendelser innen cybersikkerhet, 
informasjonssikkerhet og personvern på en god måte, må det fortsatt fokuseres på  

- å sikre kritisk kompetanse 
- ledelse: sikkerhets- og meldekultur 
- å øve på ulike scenarier  

 
2. Status på arbeidet med informasjonssikkerhet ved Sunnaas Sykehus HF  

 
Internrevisjon på informasjonssikkerhet (april 2022) viser blant annet:  

- god sikkerhetsbevissthet 

- avvik: låsing av PCer, bruk av synlig adgangskort, manglende tilgangsstyring på fysiske nøkler og 
for dårlig avlåsning av makuleringsbokser  

 
Kompetanseheving og sikkerhetskultur har et særskilt fokus i informasjonssikkerhetsarbeidet. For å 
ivareta krav og for å nå mål i digitaliseringsplanen, gjennomføres ulike internkontroll- og 
opplæringsaktiviteter:  
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- Årlige workshops for ledelsen som ledd i teknologimodenhetsarbeidet 

- Sikkerhets- og beredskapsforums jevnlige møter har tema som risiko, beredskap, 
avviksrapportering og opplæring  

- Årlig sikkerhetsmåned  

- Årlig verdi- og skadevurdering og risikovurdering i prosess  

- Pågående arbeid for å forenkle sikkerhetsinstruks for ansatte  

- Nye intranettsider innen informasjonssikkerhet  

- Tertialrapportering Helse Sør-Øst 

 

Administrerende direktørs anbefaling 

 
Administrerende direktørs anbefaling er at styret tar status på informasjonssikkerhetsarbeidet 
ved Sunnaas sykehus HF til orientering.  
 


