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STYREMØTE 22. september 2017 –  
Sak 032/17 Informasjonssikkerhet knyttet til pasientsensitiv informasjon 
 
 
Orienteringssak 
Adm. direktør informerer om informasjonssikkerhet knyttet til behandling av sensitive 
personopplysninger 
 
 
Saksbeskrivelse  
Sykehusapotekene HF er i sluttfasen i utarbeidelsen av et styringssystem for informasjonssikkerhet 
gjeldende for hele foretaket. Styringssystemet forventes ferdigstilt i løpet av høsten 2017, med 
påfølgende implementering. 
 
Målet med styringssystemet er å dokumentere krav til personvern og informasjonssikkerhet, og 
fastsette regler for hvordan foretaket skal behandle og sikre helse- og personopplysninger om kunder 
og pasienter. Kravet til styringssystemet er fastsatt i regulatoriske krav og i Norm for 
informasjonssikkerhet, helse- og omsorgstjenesten. Styringssystemet ivaretar også krav i felles regionalt 
styringssystem for informasjonssikkerhet som gjelder for alle juridiske enheter i foretaksgruppen i 
Helse Sør-Øst. 
 
Styringssystemet er dokumentert i Sokrates og består av en styrende, gjennomførende og 
kontrollerende del. Den styrende delen fastsetter premissene for informasjonssikkerhet med 
sikkerhetsmål og –strategi, organisering av arbeidet med ansvar og oppgaver, oversikt over alle 
behandlinger av helse- og personopplysninger, nivå for akseptabel risiko og sikkerhetsinstruks.  
Den gjennomførende delen inneholder alle detaljerte regler og krav for personvern og 
informasjonssikkerhet som skal følges i virksomheten, og skal dekke kravene i den styrende del. 
For at styringssystemet skal være så målrettet som mulig er det spesifisert hvem den enkelte prosedyre 
gjelder for, så de ansatte ikke belastes i større grad enn nødvendig. 
Den kontrollerende delen fastsetter hvilke kontroller som skal gjennomføres for å sikre at kravene bli 
ivaretatt og dokumentert. 
 
Styringssystemet ivaretar gjeldende lovverk, men gjeldende fra 25. mai 2018 trår 
personvernforordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft. 
Personvernforordningen forvaltes av Datatilsynet og det er per dato utarbeidet veiledning for deler av 
forordningen, men ikke for alle områder. For å sikre at styringssystemet ivaretar kravene i forordningen 
skal det gjennomføres en oppdatering av styringssystemet innen mars 2018.  
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret tar saken til orientering.  
 


