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Innhold

Bakgrunn

Bakgrunnen for sikkerhetsmålingen for Sykehusapotekene HF (Sykehusapotekene HF) er at det i 

hvert helseforetak skal etableres en god sikkerhetskultur der personell forstår hvordan de skal 

bidra til digital sikkerhet, og hva deres personlige ansvar for dette er. Helse Sør-Øst har på 

bakgrunn av dette gitt styringskrav til Sykehuspartner HF om å gjennomføre en måling av 

informasjonssikkerhetskulturen i 2021. Sykehusapotekene HF ble ikke med i sikkerhetsmålingen 

for hele Helse Sør-Øst som ble gjennomført tidligere i høst. Dette gjennomføres nå slik at 

Sykehusapotekene HF også skal få et utgangspunkt å arbeide videre fra innen sikkerhetskultur.

Sentrale spørsmål som besvares

► Hva karakteriserer den digitale sikkerhetskulturen i Sykehusapotekene HF?

► I hvilken grad påvirker opplæring i digital sikkerhet sikkerhetsatferden og 

sikkerhetskompetansen til ansatte i virksomheten?

► I hvilken grad tar ansatte i virksomheten ansvar for den digitale sikkerheten?

► Hvordan forholder ansatte i virksomheten seg til digitale trusler som kan ramme virksomheten?

Anbefalinger

Vi har ikke kommet med forslag til forbedringer i denne rapporten, ettersom målingsomfanget av 

sikkerhetskultur er såpass begrenset. Resultatet for Sykehusapotekene HF er såpass likt resten 

av Helse Sør-Øst, at forslagene til forbedringer som ble foreslått i den fullstendige rapporten for 

måling av digital sikkerhet, også kan gjøres gjeldende for Sykehusapotekene HF. 
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Angrepsvinkel og avgrensninger
I gjennomgangen av den digitale sikkerhetskulturen har vi samlet inn informasjon ved en spørreundersøkelse som gikk ut til 96 tilfeldig utvalgte ansatte i Sykehusapotekene HF.

Angrepsvinkel

Vi har brukt Digitaliseringsdirektoratets veileder for kartlegging av digital sikkerhetskultur som utgangspunkt 

for denne vurderingen av digital sikkerhet i Sykehusapotekene HF. Veilederen består av et spørsmålssett 

som vi har tatt utgangspunkt i. Det ble gjort tilpasninger for å påse at spørsmålssettet reflekterer 

Sykehusapotekene HF sin virksomhet og for å begrense omfanget på undersøkelsen. Vi har også brukt 

illustrasjonen til venstre som inspirasjon, da denne figuren gjengir forming av atferd på en figurativt god måte 

i henhold til EY sin etablerte metodikk for vurderinger av digital sikkerhet.

EY sitt rammeverk for vurdering av sikkerhetskultur deler sikkerhetskulturen inn i tre deler, henholdsvis 

organisatoriske tiltak, motivasjon og evne, samt atferd. Alle de tre nivåene påvirker og er avhengige av 

hverandre for å skape en god sikkerhetskultur. I denne målingen av digital sikkerhet har vi i hovedsak 

konsentrert oss om det midterste nivået i figuren, «motivasjon og evne». Dette nivået er knyttet til de ansatte 

i virksomheten og hvordan deres motivasjon og evne kan påvirke den digitale sikkerhetskulturen.

Ved måling av digital sikkerhetskultur i Sykehusapotekene HF er det fire overordnede spørsmål vi ønsker å 

få svar på. Spørsmålene som skal besvares, er følgende:

► Hva karakteriserer den digitale sikkerhetskulturen i Sykehusapotekene HF?

► I hvilken grad påvirker opplæring i digital sikkerhet sikkerhetsatferden og sikkerhetskompetansen til 

ansatte i virksomheten?

► I hvilken grad tar ansatte i virksomheten ansvar for den digitale sikkerheten?

► Hvordan forholder ansatte i virksomheten seg til digitale trusler som kan ramme virksomheten?

Avgrensninger

► Målingen er gjennomført ved en spørreundersøkelse som ble sendt ut til 96 respondenter, hvorav 42 

svarte på spørsmålene. 

► Vi har ikke gjennomført intervjuer i denne målingen av digital sikkerhetskultur 

► Det er kun et utvalg av tilfeldige ansatte i Sykehusapotekene HF som har fått mulighet til å svare 

på undersøkelsen 
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En stor andel av respondentene har jobbet i Sykehusapotekene HF i 
over 6 år og har ikke lederansvar.

► De fleste av respondentene har jobbet i Sykehusapotekene HF i 6 – 10 år eller over 10 år. Det er noen av respondentene som har jobbet i Sykehusapotekene 

HF kortere, men disse er i fåtall. 

► 69 % av respondentene har ikke lederansvar. 

► Vi må ta høyde for at undersøkelsen kan ha blitt sendt ut til flere som har jobbet i Sykehusapotekene HF i mer enn 6 år, da uttrekket som er gjort er tilfeldig. 

Dette kan derfor forklare den høye deltakelsen fra disse gruppene. 

Hvor lenge har du jobbet ved nåværende HF?

Under 1 år 1 - 2 år 3 - 5 år 6 - 10 år Over 10 år Foretrekker å ikke svare

Er du leder med personalansvar?

Ja Nei

Totalt fikk vi 42 svar av 96 mulige. Dette vil si at vi lander på 38 % responsrate
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Sentrale kommentarer Sentrale anbefalinger

Sikkerhetsatferd 

► De ansatte i Sykehusapotekene HF har en god sikkerhetsadferd. Det er liten variasjon 

mellom ansatte med og uten lederansvar. 

Styring og kontroll

► Det kommer frem at det er litt delte meninger rundt om kommunikasjonen fra ledelsen 

er tydelig eller ikke. Dette kan føre til usikkerhet blant de ansatte rundt hvordan de 

skal handle i tråd med retningslinjene for digital sikkerhet. 

Risikooppfattelse

► De ansatte i Sykehusapotekene HF har generelt en god risikooppfattelse. Likevel ser 

vi at de ansatte ikke er klar over de risikoene som bruk av epost kan føre med seg. 

Dette reflekteres i at ca. 1 an 5 ikke kontrollerer at nettsteder, lenker eller vedlegg som 

blir sendt via epost, faktisk er reelle/ekte. 

Holdninger til digital sikkerhet 

► De ansatte viser at de tar et stort ansvar for den digitale sikkerheten i 

Sykehusapotekene HF. De er godt kjent med viktigheten av digital sikkerhet og viser 

stor respekt for informasjonen de forvalter. 16 prosent av respondentene synes det er 

vanskelig å si ifra dersom man ser kollegaer som bryter retningslinjene for 

informasjonssikkerhet. 

Kunnskap, læring og interesse

► Det er lav oppslutning om opplæring i Sykehusapotekene HF. Dette så vi en trend på 

blant alle de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst også. Sykehusapotekene HF bør 

derfor fokusere på å øke deltakelsen på opplæring blant de ansatte, ved for eksempel 

oppfordring fra ledelsen.

Sikkerhetsatferd

► Det bør fokuseres på å få ledere til å anerkjenne viktigheten av digital sikkerhet. 

Dersom ledere har en god holdning og er kjent med retningslinjene til digital 

sikkerhet, kan dette smitte over på de ansatte. 

Styring og kontroll 

► Det bør utarbeides en kommunikasjonsstrategi for digital sikkerhet. Dette vil kunne 

bidra til mindre usikkerhet rundt reglene for digital sikkerhet. Det kan også føre til 

en mer helthetlig kommunikasjon på tvers av helseforetakene. 

► Det bør også utarbeides en rutine for å kontrollere om kommunikasjonsstrategien 

for digital sikkerhet blir levert på.

Risikooppfattelse

► Det bør utarbeides og gjennomføres opplæring knyttet til digital sikkerhet. Blant 

annet bør det gjennomføres opplæring knyttet til bruk av epost. 

Holdninger til digital sikkerhet

► Arbeidet med å ufarliggjøre å si fra til kollegaer som bryter med retningslinjene for 

informasjonssikkerhet bør fremdeles være i fokus. Det er ønskelig at de 16  

prosentene som synes det er vanskelig å melde fra, også skal synes at dette er 

greit. 

Kunnskap, læring og interesse 

► Det bør fokuseres på å få flere til å delta i opplæring innen digital sikkerhet. Her er 

det mange som oppgir at de ikke deltar, selv om det har blitt tilbudt opplæring de 

siste to årene. Opplæring må forankres i ledelsen, og de må sørge for at de ansatte 

har mulighet og tid til å delta på slik opplæring. Det er også et sprik mellom hvor 

mange som svarer at de ønsker å lære mer om digital sikkerhet, og de som faktisk 

deltar på kurs og opplæring når dette tilbys. Det er viktig å finne årsaken til dette, 

slik at man kan jobbe med å få ansatte til å prioritere opplæring.

Oppsummering - Den digitale sikkerhetskulturen bør forbedres
Holdningen til digital sikkerhet er jevnt over ganske god i hele i Sykehusapotekene HF. Digital sikkerhet oppleves ikke som et hinder for å gjennomføre daglige oppgaver, og viktigheten 

av digital sikkerhet virker å være anerkjent blant respondentene. Likevel er det flere områder hvor den digitale sikkerheten kan forbedres ytterligere. Det bør fokuseres på å bedre 

kommunikasjonen rundt digital sikkerhet, samt å gjennomføre større grad av systematisk opplæring på området. Fremover vil det være vesentlig at viktigheten av digital sikkerhet er 

forankret enda tydeligere i ledelsen, og at de reflekterer dette utad. Dette vil kunne øke motivasjonen hos de ansatte. 

3
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De ansatte viser at de tar et relativt stort ansvar for den digitale sikkerheten 
hos Sykehusapotekene HF. Det er likevel forbedringspotensial. 

► Respondentene viser en relativt høy grad av bevissthet for den digitale 

sikkerheten i Sykehusapotekene HF. Det er svært få som bryter 

retningslinjene for informasjonssikkerhet bevisst, noe som indikerer at de 

ansatte tar ansvar for den digitale sikkerheten. 

► Over halvparten av respondentene er «helt enig» eller «delvis enig» i at det 

er lett å si fra til kolleger som handler på en måte som bryter med 

retningslinjene. Her scorer Sykehusapotekene HF ganske likt med resten 

av Helse Sør-Øst. Det er en marginal forskjell her, knyttet til at ingen av 

respondentene ved Sykehusapotekene HF svarer at de er «Helt uenig» i at 

de synes det er vanskelig å si fra til kollegaer. For HSØ er det noen få som 

svarer at de er «Helt uenig». Selv om det scores relativt bra her, er det 

likevel ønskelig å øke andelen av dem som svarer at de er «helt enig» i at 

det er lett å si ifra til kolleger, da dette kan føre til en økt bevisstgjøring. 

► På de tre nederste spørsmålene i figuren til venstre er det ingen av 

respondentene som svarer at de er «Helt uenig» eller «Delvis uenig» i 

påstandene. Selv om det var noen som svarte «Helt uenig» eller «Delvis 

uenig» i påstandene da resten av Helse Sør-Øst svarte på undersøkelsen, 

utgjør ikke dette noen betydelig forskjell da det kun var en marginal del av 

respondentene som oppga dette. Det er likevel verdt å adressere, da det 

viser en høy grad av bevissthet hos de ansatte i Sykehusapotekene HF. 

► Det er en høy grad av forståelse for hvorfor digital sikkerhet er viktig for det 

daglige arbeidet i Sykehusapotekene HF.

Denne sliden svarer ut spørsmålet «I hvilken grad tar de ansatte i virksomheten ansvar for den digitale sikkerheten?»

0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 %

Jeg er klar over hvorfor digital sikkerhet er viktig
for meg og mitt arbeid.

Jeg er klar over hvilken informasjon jeg har
tjenstlig behov for og hvilken jeg ikke burde

oppsøke.

Jeg er påpasselig med å ikke gi fra meg
informasjon til noen som ikke har tjenstlig behov

Det er lett å si til kolleger at de gjør noe som
bryter med retningslinjene.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig
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Respondentene er påpasselige med å skjerme sensitive personopplysninger 
og taushetsbelagt informasjon fra uvedkommende. De scorer ikke så godt på 
låsing av skjerm. 
Denne sliden svarer ut spørsmålet «Hvordan forholder ansatte i virksomheten seg til digitale trusler som kan ramme virksomheten?» 

► Det er nesten 80 prosent som oppgir at de aldri bevisst bryter reglene for 

informasjonssikkerhet. Det at respondentene ikke bevisst bryter reglene, 

indikerer at de ønsker å handle i tråd med retningslinjene for å sørge for at 

sikkerhetsbrudd ikke forekommer. Det er også en mulighet for at ansatte 

bryter regler uten å vite om det, grunnet for dårlig kjennskap til retningslinjene. 

► 28 % oppgir at de er «ikke bevisst», «lite bevisst» eller «middels» bevisst på å 

hindre at andre kan bruke datamaskinen når de selv er pålogget. Her scorer 

Sykehusapotekene HF noe dårligere enn resten av Helse Sør-Øst. Ut fra 

fritekstsvar kan vi se at dette delvis kan skyldes trege systemer, og at inn- og 

utlogging derfor tar unødvendig lang tid. Dette fører til at de ansatte ikke alltid 

prioriterer dette. 8 % oppgir at dette er «ikke relevant», noe som kan indikere 

en noe manglende bevissthet på eget ansvar knyttet til digital sikkerhet.

► 86 % av respondentene oppgir at de er bevisste eller ganske bevisste på å 

skjerme sensitive personopplysninger fra uvedkommende, noe som tyder på 

at viktigheten av dette er i fokus. 

► Respondentene virker bevisste på de eksterne digitale truslene som kan 

ramme virksomheten. 20 % svarer likevel at de er «lite bevisst» eller 

«middels» bevisst på slike trusler. Det er ønskelig å få enda flere til å være 

mer bevisst på eksterne digitale trusler, da forsøk på angrep fra eksterne 

forekommer jevnlig på digitale plattformer. 

► Vi ser at det er noen interne områder det bør fokuseres på fremover. Dette 

gjelder blant annet å låse skjermen når man forlater PC-en, og å hindre at 

andre bruker maskinen når en selv er pålogget. Det er noen respondenter 

som svarer at det å hindre at andre bruker PC-en når en selv er pålogget er 

«ikke relevant». Dette viser oss at det med fordel kan fokuseres på 

bevisstgjøring av dette. 

0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 %

Hvor bevisst er du på å undersøke om en
nettside, en lenke eller et vedlegg du mottar i…

Hvor bevisst er du på å skjerme sensitive
personopplysninger for uvedkommende?

Hvor bevisst er du på å ikke etterlate
pasientdokumenter?

Hvor bevisst er du på å få med deg alle
dokumentene ved utskrifter?

Hvor bevisst er du på å ikke poste
taushetsbelagte opplysninger i sosiale medier?

Hvor bevisst er du på å hindre at andre bruker
datamaskinen når du er pålogget?

Ikke bevisst Lite bevisst Middels Ganske bevisst Veldig bevisst Ikke relevant

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Låser du skjermen når du forlater
datamaskinen din?

Nei Ja, av og til Ja, som regel Ja, alltid

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Jeg bryter bevisst foretakets regler for
digital sikkerhet.

Aldri Årlig Månedlig Ukentlig Daglig
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Opplæring i digital sikkerhet i Sykehusapotekene HF virker til å ikke være 
tilstrekkelig strukturert, og dette skaper usikkerhet blant ansatte 
Denne sliden svarer ut spørsmålet «I hvilken grad påvirker opplæring i digital sikkerhet sikkerhetsatferden og sikkerhetskompetansen til 

ansatte i virksomheten?

► Graden av opplæring det siste halvannet året (mars 2020 – desember 

2021) har vært preget av koronapandemien, og det må tas høyde for at det 

ikke har vært mulighet til å tilby opplæring i like stor grad som før i denne 

perioden.  

► Det er flere av de som har deltatt på opplæring som svarer at de «i svært 

stor grad» er enige i at de synes ledelsen tydelig kommuniserer hvilke 

forventninger de har til sine ansatte. Svarprosenten på svaralternativ «I stor 

grad» viser at det flere som ikke har deltatt på opplæring som synes at 

ledelsen kommuniserer sine forventninger til de ansatte på en god måte. 

På bakgrunn av dette kan vi ikke si at vi ser store variasjoner blant de som 

har og de som ikke har deltatt på opplæring de siste to årene.

► Ca. 61 % av respondentene svarer at de ikke har eller at de ikke vet om de 

har deltatt på opplæring tilbudt av Sykehusapotekene HF i løpet av de siste 

to årene. Det er til sammenligning 36 % som har deltatt på opplæring. På 

spørsmålet om hvor respondentene lærer om digital sikkerhet, svarer flest 

at de lærer via publiseringer på intranett og informasjon via epost. Her er 

ser vi en mulighet for forbedring, spesielt knyttet til et økt tilbud av 

organisert opplæring.

► Den lave andelen av strukturert opplæring kan føre til at normer eller vaner 

som bryter med retningslinjer, blir ført videre. Slike vaner kan føre til økt 

risiko knyttet til digitale trusler, og de kan i verste fall føre til uautorisert 

tilgang til taushetsbelagte personopplysninger. Dette kan få økonomiske og 

omdømmemessige konsekvenser for Sykehusapotekene HF. 0%

20%

40%

60%

80%

I svært liten grad I liten grad I stor grad I svært stor grad

Opplever du at ledelsen i foretaket har kommunisert tydelig hvilke
forventninger de har til deg når det kommer til digital sikkerhet?

Deltatt på opplæring Ikke deltatt på opplæring

Har virksomheten tilbudt opplæring i løpet av de to siste årene?

36%

3%

36%

25%

Ja, og jeg har deltatt Ja, men jeg har ikke deltatt Nei Vet ikke
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Hva karakteriserer sikkerhetskulturen i Sykehusapotekene HF?

Jevnt over er den digitale sikkerhetskulturen i Sykehusapotekene HF god. Det er ingen store ulikheter mellom Sykehusapotekene HF og 

Helse Sør-Øst. 

► Generelt sett er den digitale sikkerhetskulturen blant respondentene på 

Sykehusapotekene HF god. Påstanden kan blant annet begrunnes i at det 

er hele 92 % som oppgir at de er «Helt enig» i at de er klar over hvorfor 

digital sikkerhet er viktig i det daglige arbeidet. Respondentene oppgir også 

at de ønsker å lære mer om digital sikkerhet. 

► Det er få som oppgir at de bevisst bryter reglene for digital sikkerhet. 

Likevel er det over 20 % som svarer «Nei» og «Ja, av og til» på spørsmålet 

om de låser skjermen når de forlater maskinen. Dette kan være en 

konsekvens av trege systemer som bruker lang tid på inn- og utlogging, 

noe som kommer frem av fritekstsvarene. Dette er et område det med 

fordel kan fokuseres på i tiden fremover. 

► Sammenlignet med målingen av digital sikkerhetskultur som ble gjort for 

Helse Sør-Øst tidligere i høst, scorer Sykehusapotekene HF relativt likt 

som resten av Helse Sør-Øst. Det er ingen spørsmål som skiller seg 

utpreget negativt eller positivt ut. En ulikhet som kan trekkes frem er at det 

for Sykehusapotekene HF er færre enn i Helse Sør-Øst som har svart 

«Nei» eller «Helt uenig» på spørsmålene. Dette gjør at det er noe mindre 

rødt å se i tabellene i målingen for Sykehusapotekene HF. Dette utgjør 

likevel ingen stor forskjell totalt sett, når vi ser på de samlede resultatene. 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Jeg bryter bevisst foretakets regler for
digital sikkerhet.

Aldri Årlig Månedlig Ukentlig Daglig

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Låser du skjermen når du forlater
datamaskinen din?

Nei Ja, av og til Ja, som regel Ja, alltid

0% 0% 3%

5%

92%

Jeg er klar over hvorfor digital sikkerhet er viktig 
for meg og mitt arbeid.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig
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Vedlegg A

► Fritekstsvar
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Ved fritekstsvarene har vi fått verdifull kvalitativ informasjon som kan 
benyttes i videre arbeid med digital sikkerhetskultur

Undersøkelsen avsluttet med et åpent spørsmål: Hva mener du er hovedutfordringen med digital sikkerhet i Sykehusapotekene HF?. Generelt peker 
svarene i en retning:

► Å kunne jobbe effektivt samtidig som sikkerheten er ivaretatt 

Under er et utvalgt av svarene på dette spørsmålet:

► Datautstyr som ikke fungerer som ønsket. Bruker mye av vår arbeidstid på å få logget inn på rett person. Systemer som "henger" gjør at det kan være 
vanskelig å få logget ut slik at neste person som skal bruke systemet kan "bruke" forrige person som var innlogget. Føler at vi blir dårlig prioritert vi som jobber 
litt utenfor de mest sentrale strøk av regionen.

► Balansen mellom sikkerhet og mulighet til å være effektiv i arbeidsoperasjoner

► Praktisk gjennomførbarhet i en travel hverdag

► Klare å jobbe effektivt samtidig som man ivaretar digital sikkerhet til enhver tid

► Bevisstgjøring og opplæring

► Vi har ikke gode nok digitale støtteverktøy i den daglige driften.
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Vedlegg B 

► Anbefalinger. 

► Direkte hentet fra sikkerhetsmålingen 
gjennomført for Helse Sør-Øst høsten 
2021. Disse er overførbare til 
Sykehusapotekene HF da resultatene 
var relativt like. 
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Anbefalinger 

Tabellen beskriver observasjoner og våre forslag til tiltak/forbedringer. Den reviderte enheten må selv vurdere om de foreslåtte

anbefalingene er velegnet og kostnadseffektive og om de følgelig skal implementeres.

Ref. / Prioritet Observasjoner Forslag til tiltak

Videreutvikle 

eksisterende 

tilnærming til 

sikkerhets-

kultur

Sikkerhetsatferd og risikooppfattelse

► Det er avdekket noen mangler i ansattes 

sikkerhetsatferd. Dette gjelder særlig phishing-

trusselen og risikoen med å bruke private telefoner 

eller maskiner til å behandle pasientinformasjon. 

► Mangler knyttet til ansattes sikkerhetsatferd øker 

risikoen for at pasientopplysninger kommer på avveie. 

Alvorlige avvik innen etterlevelse av 

informasjonssikkerhet kan få økonomiske 

konsekvenser som bøter og potensielt svekke 

Sykehusapotekene HF sitt omdømme. 

► Eksisterende tilnærming til og strategi for sikkerhetskultur bør revideres, og basert 

på dette bør en oppdatert programstrategi etableres. Resultatene fra denne 

målingen av digital sikkerhetskultur bør brukes som innspill til å definere risikoer 

som strategien bør adressere, samt hvilke grupper som utgjør en høyere risiko. 

Arbeidet med å etablere en strategi for sikkerhetskultur bør: 

► Identifisere viktige interessenter som bør involveres for å lykkes i arbeidet 

med sikkerhetskultur. 

► Identifisere målgrupper som utgjør en høyere risiko, og dermed trenger mer 

spesifikk opplæring knyttet til sin rolle. 

► Definere opplæringskrav, læringstemaer og læringsmål per identifiserte 

målgruppe. 

► Identifisere de mest effektive måtene å gi opplæring til hver målgruppe på, 

f.eks. e-læring, regelmessige phishing-simuleringer, scenario- eller 

dilemmatrening, Cyber War Games for ledergruppen og andre relevante 

interessenter. 

► Definere matriser/KPI-er basert på de definerte læringsmålene per målgruppe 

for å måle fremdrift og effekt av utført opplæring og 

kommunikasjonsaktiviteter.

► Planlegge gjennomføring av opplæring ved å etablere en kommunikasjons- og 

opplæringsplan der prioriterte aktiviteter er beskrevet, og ansvar for å utføre 

og overvåke opplæringen er tildelt.

Høy
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Anbefalinger 

Tabellen beskriver observasjoner og våre forslag til tiltak/forbedringer. Den reviderte enheten må selv vurdere om de foreslåtte

anbefalingene er velegnet og kostnadseffektive og om de følgelig skal implementeres.

Ref. / Prioritet Observasjoner Forslag til tiltak

Utarbeide 

kommunikasjon

sstragegi og 

definere 

opplæring for 

ledere

Holdninger og styring og kontroll

► Ansatte oppgir at de ikke er helt fornøyde med den 

måten hvorpå ledere kommuniserer viktigheten av 

informasjonssikkerhet og hensikten med tiltak knyttet 

til informasjonssikkerhet. Dersom begrunnelsen for og 

viktigheten av tiltak ikke kommuniseres tilstrekkelig ut 

til de ansatte, fører det til at deres motivasjon og evne 

til å gjennomføre tiltakene ikke blir tilstrekkelig. 

Manglende kommunikasjon nedover i organisasjonen 

angående sikkerhet kan føre til at ansvaret rundt dette 

forblir uklart. 

► Som en del av arbeidet med den nye strategien bør bevisstgjørende 

kommunikasjonsaktiviteter etableres og gjennomføres regelmessig med bruk av 

ulike kanaler slik at ansattes bevissthet kontinuerlig økes og vedlikeholdes. Sett i 

lys av økt bruk av digitale samhandlingstjenester er det blant annet viktig å tilpasse 

råd og opplæring til den økte bruken av digitale samhandlingstjenester, slik at de 

ansatte også handler på en sikker måte når de jobber i disse verktøyene.

► Krav til ledere som målgruppe for opplæring bør defineres. Kravene skal definere 

hva ledere skal kunne når det gjelder informasjonssikkerhet. Blant annet skal ledere 

få trening i å kunne stille gode krav og gi tydelige forventninger til de ansatte 

gjeldende sikkerhet. I tillegg bør KPI-er defineres og tas i bruk for å måle effekter av 

lederopplæring. 

Høy
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Anbefalinger 

Tabellen beskriver observasjoner og våre forslag til tiltak/forbedringer. Den reviderte enheten må selv vurdere om de foreslåtte

anbefalingene er velegnet og kostnadseffektive og om de følgelig skal implementeres.

Ref. / Prioritet Observasjoner Forslag til tiltak

Bevisstgjøring og 

opplæring av 

ansatte

Kunnskap, læring og interesse 

► Det er ujevn opplæring innen digital sikkerhetskultur på 

tvers av helseforetakene. Resultatene fra 

spørreundersøkelsen har vist at opplæring har en effekt, da 

de helseforetakene som har tilbudt opplæring og har hatt 

oppslutning om denne opplæringen, scorer bedre enn de 

andre helseforetakene. 

► Det bør etableres et opplæringsprogram som sikrer jevnlig opplæring innen digital 

sikkerhetskultur på alle HF i Sykehusapotekene HF. Det bør etableres et årshjul som 

spesifiserer gjennomføringsansvarlig, tidsfrister og retningslinjer på hvordan følgende skal 

gjennomføres:

► Etablere et målingsrammeverk* for å sikre måling av fremdrift og effekt av 

sikkerhetskulturprogrammet. I dette arbeidet bør eksisterende KPI-er revideres og 

bli koblet direkte til strategien, og måle måloppnåelse. KPI-ene bør knyttes til 

eksisterende datakilder, og det bør defineres hvor ofte en KPI skal måles, for å 

analysere programmets effekt og videreutvikling. Basert på analysen bør det 

identifiseres nye målgrupper. Disse kan dels være basert på 

organisasjonsstrukturen, men bør også inkludere grupper som viser en lavere 

måloppnåelse. 

► Det bør etableres en systematisk og strukturert tilnærming for opplæring av ledere. 

Kommunikasjonen bør sikre at leder er kjent med etablerte prosesser og hvorfor de 

gjelder for sin avdeling. Aktiviteter bør knyttes opp til identifiserte risikoer. 

► Det kan vurderes å etablere et Security Ambassador Program som består av 

frivillige ansatte på forskjellige nivåer. Gjennom en systematisk og strukturert 

tilnærming vil de ansatte tilegne seg mer kunnskap og bli et kontaktpunkt ute i 

organisasjonen. Ambassadørene vil ha tettere kontakt med mottakere og kunne gi 

tilbakemeldinger som kan brukes til videreutvikling av tilgjengelig ressurser. 

Ambassadørene kan også benyttes til å tilpasse opplæringen til deres avdeling. 

*I henhold til ledende praksis er et robust målingsrammeverk 

nødvendig for å ha et modent sikkerhetskulturprogram

Medium
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