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1. Hva saken gjelder 

  
Orienteringssak om arbeidet med informasjonssikkerhet i foretaket. 
 

2. Hovedpunkter 
 
Informasjonssikkerhet har gjennom de siste årene med økt digitalisering blitt et 
område som har krevet større oppmerksomhet. Trusselbildet er tiltakende, og 
behovet for økt fokus har blitt ytterligere forsterket gjennom den pågående 
pandemien, samt flere sikkerhetshendelser i Helse Sør-Øst de siste årene. 
Styringsmessig er dette tydeliggjort gjennom Oppdrag- og bestillingsbrevet fra Helse 
Sør-Øst, der det i økende grad stilles forventninger til innsats og rapportering innen 
området. 
I SAHF er informasjonssikkerhetsområdet organisert under IT-avdelingen, der det i 
2018 ble opprettet stilling som Informasjonssikkerhetsleder. Rollen rapporterer til IT-
direktør, og det er tydeliggjort gjennom foretakets «Ledelsessystem for 
informasjonssikkerhet» at det er Administrerende direktør som har det overordnede 
ansvaret for informasjonssikkerheten. 
I perioden frem til nå har det vært gjort solid innsats på området, der 
hovedfokusområdene har vært: 

- Gjennomgang og restrukturering av foretakets ledelsessystem for 
informasjonssikkerhet 

- ROS-analyser og sikkerhetsrevisjoner 
- Rådgivning og informasjonsoppgaver innen feltet 
- Periodisk rapportering til LG, rapportering til LGG og etablering av metode for 

og gjennomføring av modenhetsmåling på informasjonssikkerhetsområdet 
- Deltakelse i regionalt forum for informasjonssikkerhet (Regionalt 

sikkerhetsforum) 
- Deltakelse i Apotekforeningens forum for informasjonssikkerhet, inkl 

ivaretakelse av rollen inn mot bransjens Eik-prosjekt på vegne av 
sykehusapotekforetakene 

- Ivaretakelse av behovene på området i våre pågående prosjekter 
- Gjennomgang og oppdatering av databehandleravtaler med leverandører 

 
Oppgaver av mer teknisk karakter er tillagt IT-driftsleder, i rollen som IT-
sikkerhetsansvarlig. 
 
Det vil i styremøtet bli gitt en presentasjon som belyser saken. 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Det anbefales at styret tar saken til orientering.  
 
1 vedlegg 
 
Vedlegg 1: Informasjonssikkerhet i SAHF – en helhetlig tilnærming 


